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థీ సీతారామాంజనేయ మను నీ య'దై'త '(గంథమును 

(శ్రీ పరళురామపంతుల భింగమూ ర్తి గురుమూర్తి యను మహాకవి 
“శ్రీమన్నారాయణ మహాదేవగురు కరుణాకటాక్షపీక్షణమునిొ 

శ్రీమదధ్యాత్మరామాయణమునందలి  (శ్రీరామహృదయమును 
నాధారముగా జేసికొని రచించెను. ఈ (గంథము ముముకుజనా 

నందసంధాయకము, [పొఢకవిమనోరంజకము,. 

ఏతత్క్బృతిక ర్త నియోగ్నిబాహ్మణుండు. ఈతని తల్లి 

తిమ్మాంబ. తంగడి రామమర్మతి., ఎతద్గ్రంథమును జదువ(గా 

వీత(డు సర్యశాస్ర్రపారంగతు( డని తెలియగలదు. ఈ కవి తన 

నిరుపమాన పాండిత్యమును ననర్గళ కవితాధోరణిని గనబఅచుటశ్రై 
యీ (గంథనుం దేకొక్షర ద్వ్య్యత్తర పద్యములను, నానావిధ 

వృ_త్తమాలగు రచించియున్నాండు. నారదపరమేష్ట సంవాదము, 
సాంఖ్యయోగము మొదలుగాగల (గంథములును నేతత్కవి 

కృతము లని ఆం(ధ్రపరిషత్స( తికవలనం దెలియవచ్చుచున్నది. 

ఈ (గంథరాజమునకు (బహ్మాశ్రీ వజ్జల నారాయణ 

శాన్రులుగారును, (శ్రీమాజా దేవరాజ సుధీమణిగారును పండిత 
పామరజన మనోరంజకమగునట్లు వ్యాఖ్యానమును విఠచింఛిలి.. 
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దీని మహోపయోగమునుబట్టి యిదివజ కచ్చొ త్తించిన 
రెండు కూర్పుల (పతులును వి కయింపంబడినవి. ఈ మూడవ 

కూర్చున నిందలి యక్షరన్తాలిత్యములు చక్కగ దిదంబడి, 
మ టి 

పండితులచే పునఃపరిశోధనము గావింపంబడియున్న ది. 

ఇట్టి (గంథరాజమును జదివి, కృతికర్త యాశయము. 

చొప్పున జనులు జీవ(బ హ్మైక్యతత్వ, పర బహ్మస్వరూపాదుల 

నెటీంగి, వైరాగ్య మోకసుఖాదులను బడయ యత్నింపవలయు 

నని యాపించుచున్నారము. 

(ప్రచారకులు. 



శ్రీః 

శ్రీ రామచన్ష) పరబవ్మాణే నమః 

శ్ర కీ తారామాంజనెయసంవాదము 

టీ-కా తాత్పర్య విజేపూర సహితము. 
థి 

అవ తారిక్, 

శ్రీ నీతా రామాంజనేయ సంవాద మను నీ (గంథ 

మును నభ్యాత శరామాయణమునందలి (ల్ రామహృదయ 

మును నాభారముగా. శేసికొని “సీతా రాను మరుత్చూను 

సంవాదం మోాకుదాయక మ్” అని యందు జెప్పంబడినయశ్లే 

యా సండర్భమునకును నామం బిడి స్వానుభవసిద్ధంబు లగు 

౦ఖలో పనిష దహస్యంబుల నిందు బొందుపజిచి మునుత్తు 

3నానంద సంధాయకముగను, (వెఢకవి మనోరంజకముగను 

3రశురామపంతుల లింగమూర్తి రి గురుమూర్తి యను మహో 

"వి యసమానకవి తాధోరణితో రచియింపంబూని *వముంగళా 

ని మంగళమధభ్యాని మంగళానాని శాస్త్రాణి (పథ_న్చే” అను 

కుహో "మ్య వచనానుసారముగ నీ మోతుశాస్త్రము నిర్విఘ్న 

ముగ బరిసమా ప్రి నొందుటకు నిజేష్టదై. వ (శ జానకీ రాను 

మ నునుథానరా పం బగు నముం౫ళమును 

. (శ్రీకారము గృ త్యాదిని | 

'ాక టముగ నున్న జాలు థ్ బహుదోపషములం | 
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బోకార్చి శుభము లొసంగును | 

(బాకృతముగ' నినుము సోంకుశపరునముభంగికా ”' 

అని చెప్పంబడుటచే (శీకారమును నముణియు ““మగణన్య శుభ 
ఫలమ్” అని చెప్పుట చే మగణమును మొట్ట ముదటం గ 
గ్రీనుదిత్యాది పద్యముచే నాచరింపుచున్నా (డు. 

చా (గ్రీమద్దిన న్య నిజాయ్య ఘిపద్శనులు సంశసేవింపుచుకా భఛక్రిచే 

ధీమంతుం డగునాంజ నేయుని నస ద్దే హే హాం(దియాతిత్ర చ్ 
దద్చూమానందుండ వీవ నేనని కృప నో ఎధించు (థ్రీ జానకీ 

రామ్మబహ్మము నంతరంగమున నోశరాధ్ధిండీ న(శా_న్హ నమున్, 

టీ. (శీ...లు - (శీమత్ = స్వపకాశస మేతుండును, (కావుననే) 
దివ్య = బేవీస్యమానుండును నగు నిజ = తన ((శ్రీరామచం(దుని) యొక్క, 

“అంఘీపద్ముములు = కములములవంటి పాదములను, వా కి క్రిచ్రేకా వే 
(“ స్వస్వరూపానుసంధానం భ్ క్రి రిత్వభిధీయ తే 7 అనుట చే నిట్టియంక్ష ; 
రంగ ఇభ కిచెత, సం నేవింప్రుచున్' = (నిరంతరమును) భ జియింపుచు 

(నిట్టుగాలచుట చేత) ధీమంతుండగు = ((“మాక్షసాధనసామ గాం భ కి 
"రేవ గరీయనీ” * (శ్రవణ మననాదులగు మోకు సాధనములలో నెల్ల భ క్రి కిరో 

| 

1.“ క్వచిదపిదృష్టో విభ క్రి పరిణామః=ఒకానొకచో నొండొక 
విభ కికి వేటొకవిభ క్రియు నగు *” ననుటచే నిచట ద్వి తీయకు బదుల 
(పథమావిభ క్రి క్ యని తెలియందగు, 

2. అనంగా తనయొక్క స్వరూపమును. నిత్యము ననుసంధించ 
టయె భ_కి యనంబడును,. “భక క్ర (నీ ద్ధా భవమోతక్న ణాయ నాన్య శ 
తస్సాధన మస్తీ కించిత్ *” అనుటచే నట్టి భ్ క్రి సంసారబంధవిము కి, | 
గారణ మనియు చనెటుంగునది. 



1పద్య-౧.) టకా తాత్సర్యవి కేషార్థసహితము. శి 

గొప్పది యనుటచే నట్టి తనయందలి యనన్యభ క్రి చే నతిపవిత మగుట 

వలన దన చేం జెప్పంబడు నిఖిలలోపనివ దవాస్య ముల నెల్ల విని (గహీం 

చుట సమర్థ్గమగు) బుద్ధిగలవాణడన్క ఆంజనేయునిక్ = అంజినాతన 

యుం డగు దానుమానునిలహర్సి, అసత్ ...ఆనందుడను-అసత్ = (మరు 

మరీచిక లవ లె (ఖభాంతికల్పిత ములగుటం బేని ) అనిత్యములగు, దేనాజస్థూల 

నూకు కార ఇరూపోపాధి త్రయ మునకును, ఇరం్మదియ = త్వ కృతుక్ళో త 

జిహవ్వ్యాఘాణము లను జ్ఞ నేయ్యదియములక్షును, నాక్సాణపాదపాయూపస్థ 

[ములను కశ్మంవియములకును, (“మనష్షస్టానీ నిందియాణి” అనుటచే కాం 

దియ పంచకా పేక్ష చే నాజవయిం[దియ మగు మనస్సు యొక్క' ఫేదము 

'అగ్చు మనోబుద్ధిచి తావాంకార ములకు ను, ఆతీత=(సాకీ భూతుండవగుట ఖే) 
)పరుంఢవును, చక్ శుద్ధ వై చెతన్య స్యయాప్రుండవున్కు భూమ = స్మదూఫుం 
,డవును, ఆనంద _ఆనంచమయుండవును (కాన), *ఈవ= =(త్వంపదల మ్యూర్ధ 
భూతుండవగు) నీవే సేను= =(తేత్సదవాచ్యుండనగు) నేను అని = ఈవడు 
వున, కృపక్ = (ఐకాంతికం బగ కారుణ్య ముచే (నార్సళ్యముచ్వే, 

బోధించు= (అపరోతానుభవజ్ఞానము) నుపదేశిం'చెడు, (నీ... ముంశీ = 

స _ల్త్వే([పధానమాయాస్వరూప పయగ్కు జానకీ = నీ తాదేవిత్రో(ాడిన, రాము 

(బ్రవ్మాము = (“రమే యోగినో యత రామ ఇత్యుచ్య'తే బుర్రకి” అ 

టచే యోగివాదయప్రండరీకాంతర్య ర్హి యగు శీరాపరం ద్రపర పకా 
మును, అ_శాంతముక్ = అవిచ్చిన్నమగ, ఆరాధింతుక౯ = తదేక తాన 
మానసుండ నగుదును. 

/ “నత్మత సూర్యో భాతి న చంద తారకం నేమా వీద్యుతో 
ఖా ని వతం మన్నిః | తమేవ భాన్త మనుభాతి సర్వం కస్యభాసా 

1. ఇచట “ోనీవు”” శబ్దము అవ ధారణార్థకం బగు “అి అను పదం 

బుతో సంబంధించి యుండుటను తత్ర త్త్వమస్యాదిమహివాక్య శాత్పశ్యార్త 

మగ జీవేశ్వ రై క్యమును నూచింపుచున్నది, 
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_ సర్వమిదం విభాతి” ఆ చిత్చాాకాశము స్వయం పకాశమాన మగుచుండ 

సూర్యచంద్ర నక్మ్యతములున్కు మెఅఫులును (పకాళింపంజాల వనునపుడు 

ఈ యరగ్ని మాట శీేమి "లెక్కా? అట్టు వెలుంగుచుం డెడు నా పరమాత్మ నను 

సరించి సూర్యచంద్రాదిక మెల్ల వెలుంగుచున్నది. ఆ పరమాత్మ లేజన్సు చేత నే 

యిదియెల్ల6 (బకాశించుచున్న ది. అను నీ శతి పమాణమునుబట్టి యవిచి సన్న 

'కేజోనిధియగు తనయొక్క చరణసరోజముల నేకా నభ క్లిచే భజింపుచు. 

శమదమాది సాధనసంపన్ను6 డయి యు_త్రమాధి కారి యగు పననతనయు 

నకు “ తద్యోవాం సోఒసా యోఒసా సోఒవాం త్వం వా అవామని 

భగవో దేవతే2_నాం వై త్విమసి””=నీవే చేను నేనే నీవు అను నపరోశ్షూను 

భ వై క్యజ్జూనము సిద్ధించుటకు, కార్యక రణసంఘాత విలమణుండ వగు నీవే 

సచ్చిదానంద స్వరూపుండ నగునే నయితినని యవ్యాకృ తాత్మస్వరూప 

మును బరమకారుణికుం డయి యంపదేశించునట్టి శుద్ధ స త్త పధానమాయా 

శబలితేం బగు శ్రీ రామ్మబవ్నామును "నేనే నీవు నీవే నే నని నిరంతరము = 

ననుసంధించెదను. 

_ అవ. “ యథోర్ష నాభిస్పృజ తే గృన్హా తేచ యథా పృథివ్యా 
'మాపషధయస్పంభవ_న్తి | యథా సుదిప్తా త్పావకాద్విస్ఫులింగా 

స్సవా(సశఃి (పభవ నే సరూపాః | తథాతురాద్వివిధా స్పౌవ్యు 

భావా (పజాయ_న్త తత చై వాపి య న్తి * ఏవడువున సాలె 

పురుగు తనలోనుండి దారములను జై కిం బజుపి మరలం దనలో 
నికి దీసికొనునో పుడమినుండి యెట్లు తరు గుల్మ లతాదులు 

పొడముచున్న వూ, మండుచున్న యగ్లినుండి 'వేలకొలంది" 

మీణు౮పటు లేకరీతిని వెడలుచున్న నా, యట్లు నిమిత్రోపాడాన 
కారణ మగు (బవ్యామునుండి పలు దెజంగుల నీ|పాపంచిక 



పద్య -౨,] టీకా తాత్పర్యవి తేపార్ధసహితము. ర్ 

పదార్థములు ఫొడముచున్నవి. ఆ [బహ్ముమునం బే యడ(గు 

చున్నవి. అను (శుత్యర్థమును మనంబున నుంచుకొని చేశ కాల 

వ స్తుపరి చ్చేదరహితుం కగు పరమాత్ఫు నకదేశమునందుండి 

యతని సంకల్పన్వరూప యె నిఖల( పపంచ సృష్టి స్థితిలయము 

"లను జేయుచున్న యాదిశ శ్రి యగువీతను “ఆవృణోతు నమాం 

మాయా సృష్టిస్థిత్యంత కారిణే '* అనుటచే నన్ను నుహో 

మోాహంబున మేుంపక రటీంపవలయు నని ఈ పద్యమునందు 

-వేండుకొనుచున్నాండు. 

పీ తన రజోగుణమువేం $ దనరంగ నేచేవి 

గల్పించు నఖిలలోగకముల నెల్ల. 

దనస త్త గుణము చె $ నొనరంగ నేకొమ్త 

పోషించు నీ సర్వకభూతి ములను 

దనతమోాగుణమువేం $ దగ నే వధూమణి 

జగములనెల్ల సంశతయము6 జేయు. 

దా శుద్ధస _తృర్మపోధాన మై యేరామ 

రామాంకమున నజ$( సము వసించు 

తే_గీ. నట్టి భువనై కమాత దశయాసమేత 

సద్గుణ వాతే నిర్శలశస్వాంత పూత 

భ్ క్షజనమానసోద్యానగ పారిజాత 

' వీత. కరుణించి నన్ను రశళతీంచులగాత. _9 

టీ. ఏ దేవి = (సత్త్వ్వరజ _స్తృమోగుణ సౌమ్యావస్థా స్వరూపయు, 

నాదిశ_క్రియు నగు) చ్చే జాూనక్లీదేవి, తన రజోగుణయుచేలో = (చకుర్భుఖ 

(బ్రవ్మారూపమున) స్వాంశభూకమగు రజోగుణము నవలంబించి, అఖిల 



6 వీళతారామాంజ నేయసంవాద ఘు [ఆశ్వా-౧. 

లోక్మల్క నెక =సమ స్త (బహ్మాండములను, నాయా గోళములయందలి 

యవాంతరలోకములను తేనరంగల్ = తనయందు. (బబలుట క్రై, కల్పిం 

చుక్ = సృజియింప్రుచున్న దో, వీ కొమ్మ = ఏ వనిత, తేన సత్త గుణ 

ముచేక = స్వకీయ సత్త్వాంశమనుబట్హ్రి ఈ సర్వ భూతములను = (తనచే 

మొదట సృజింపంబడిన) పరిదృళ్యమానములగు భూతీజాతేమును, ఒనరం 

గక = నియమితే కాలముదనుక తమతమ మర్యాదలను మోఅకుండునట్టు, 

పోపించుక = విష్ణురూపమునం గాపొడుచున్న దో, (పిమ్మట. గల్చాం 

తము తటస్థింపల్సా, ఏ వధూమణి = ఏ వనితారత్నమ్సు 2 జగములనెల్లక్ = 

సమ స్త లోకములను, సంక్షయముక్ - చ్రేయుక్ = (రుదరాపమున) 

వినాశము నొనర్చునో, (మటియు) $ఏరామ = ((“నుందరీ రమణీ రామా” ” 

యని యమరము. కాన రామాశే బ్దము స్రేపర్యాయంబు) ఏ పొలంతుక, 

ఉతా౯లా = తాను, శుద్ధ సత్త పధాన యొ (రజ_స్తమోగుణసంపర్క_ము 

లేని) సత్త గుణము [పధానముణాంగలదిమై, రామాంకమునక్ = భర్త 

యగు రాముని తొడమోందన్కు (మటీ యు పర బవ్మాయుయొక యేకదేళ 

మునందును) అజి[సము = సంతతమున్కు వసించుక్ = ఉండునో, అట్టి = . 

1. ఇందు సర్వపర్యాయం బగు “నెల్లి శబ్దమునకు నసమాసమున విశే 

మ్యమునకు బరనిపాతంబు. | 

2. వాలంతమగు జగచ్చబ్దము తుదివాల్డునకు ద్వితో్వ్య[శాగమంబులు 

రాందగియున్నను బాతీకంబుగం గడపటినాల్లు లోపీంపలూ నదంతామవా 

ద్వాచకంబునకుం బోలె ముపత్యయంబు వచ్చినది. 

_ శ “దిరాణాం వాసు >) | ఫ్ జాం ర్న స్సా సత్ నామంబుల తుదిదీర్భంబునకు 

(వాస్వం బగు అనుటచే రామాశబ్దము రామ అని నిన్సున్న మైనది. 

4. “దుఠస్య తత్స ప్రరస్యాపీ లోపోవాలనసానయో:ః”* అను నస 

తృ తాన్ఫ్ర) వ్యాకరణచిం తామణి చేం చా శుద్ద అనుపట్ట [దుతలోపము, 



గ పడ్య-_౨,] టీకాతాత్పర గవి శెపార్థ సహిత ము. 7 

సర్వజన ప్రసిద్ధురా లగు, భువనె కమౌతే = జగముల కన్నిటికి నొక్క జన 

నియు, దయాసమేత = (తన సంకతియగు (పాణీకోటియందు వై సమ్యాడి 

కము లేని) దయతోం గూడినడియు, సద్దుణ...పూత - సత్ =యోగ్యము, 

లగు గుణ = సకల కల్యాణగు ణఇములయొక్క_, (వాత = సముదాయము 

చేత, నిర్మా = అత్యంత పరిశుద్ధ మెన, స్వాంత = అంతఃకరణము చేత్య 

పూత = పరమపావనయు, ఛభక్త...జాత-భక్త = ఏకాంతభ క లగు 

జన=జమనుజులయొక్క_, మానస = వాదయము లనియొడు, ఉద్యాన ఇ 

వూందోంటలకు పారిజాత = (ఎలమి గొ లిపెడు) కల్పవల్శియు నగు, నీత్ = 

జానకీదేవి, కరుణించి = కనికరము నూని, నన్నుక్ = స్వాశితుండనగు 

నన్ను, 1రతీంచులాత౯్ = సంసారదుఃఖమునుండి కడలేర్చి రత్నింప 

వలెను. 

తౌ. “అసద్యా ఇద మృగ ఆనీక్*” అను (శొతిచేత సృష్టికి బూర్వ 

మునందు నిజగుణ త్రయసంకోచావస్థచేక నవ్యక్త యె యుండ “తదైతత 

బహుస్వాం (పజాయేయ'” అనుట చే సృష్టి కాలము రాయగా సర్వేశ్వర 

సంకల్పయాప పేరణ చేతం దనయందలి రజోగుణ ము(దేకింపలా సశ్వే 

శర సంకల్చ్పశబలిత ంబగు నా రజోగుణముచే నీ కార్నక రణ సంఫఘూతము 

నెల్ల సృజించి, పిదపం దనదగు సల్త్వేగుణము నవలంబించి తన చె సృజిం 

పంబడిన (పపంచ ను గొంత కాఎము వినో దాద్ధమునకుంబో లెం శ్రాలింపుచు6 

దరువాత “బాలో వాలుక శేళివత్ ”” చాలుండు ఇసుకపోకలనుబెట్టి కొంత 

దనుక (క్రీడించి యా యిసుకపోకల నన్నిటిని జెజుఫునట్లు (పళయ'కాల 

మున నాయా లోకముల నెల్ల తనతమోగుణముచే నుపసంవారించి వెనుక నీ 

జగద్విరదనావన నాశనరూప[కీడ చేత నలసట నొందినదియుంబో లె స్వాథి 

1. “పార్గనే కాత కావుతౌ'” అను నూత చేత నిజటం (బార్ల 
॥ థి ' 

' ‘ 1 క అ 

. నార్థక్షమునందు. గాక యను (పత్యయము. 



8 వీశారానూాంజనేయనంనాడము ([ఆశ్యా-౧. 

స్టానభూతం బగు పర బవాాయయొక్క_ అంకతలమున నిశ్చింత శోనున్న 

యాడిశ_క్రియగు నీత్ నా తప్పులనెల్ల సైంచి మాతన లె నన్ను. (బోచు. 

గాల్ | 

అ. ఇట్టు (పపంచోత్ప త్తి త్రిస్థితిలయముల నొనరించు 

స_త్త (రజ న్తమోగుణాత్మిక యగు 'నాదిశ కిని బేర్కూని తద్దు 

ణాంశ సంభూతు లైన (బహ్మ విను నుహేశ్వరులను చేడు 

కొనుచుస్నా (డు. 

నీ, తతశుద్ధ స సత్త ర్షైహధానవ్మిగహుల ని 

ముల రజస్ప_త్త (త $మాగుణకుల 

స్వనుధరరక్ళంగా రవ రాగ్య వేషుల 

వి కోద్భ వస్థితిశకవిలంయకరుల 

ద _వ్పకాంచననీరేశధే రచం[ దవర్ణుల 

శుభ కమండలు చక్ర $ శూలధరుల 

ఘన సత్య వైకుంఠ ? కై లానవానుల 

వర హంస ఖగ వృషళ$వాహానులను 

శే_గీ. మ జై శ్వర్యయుతుల భా$పావధూ (ప 

న నళ వరా $ సర్వమంగ 

ఛభాధిపతుల సావాత్సర$ మాత మయుల 

(బైహ్మ విష్ణు మ హేశులం 4 (బి స్తుతింతు. 3 

టీ. తఠత.. .హులన్ _ తత = అంతటను వ్యాపిం చెడు, శుద్ధ = 

నిర్శలనగు స ల్ స్త శక్ర గగుణమే విగహులక్ = న్యయాపముగాం 

గలవారునుూ (ఇట్లుయ్యు;- 'ఇమ్ములక్ = = (కమంబుగ, రజస్స త్త (తమో 

గుణవలక్ = రజోగుణము స ర గుణము తమోగుణమును (పధానమాగాం 

గలవారును స్యనుధర్శ శృంగార వె రాగ్యవేషులక - స్వ=((క్రమంబున) 
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తనుకు నుచితము లై న, సుధర్మ = (కాషాయన స్ట కమండలుధారణాది 

వై దికధర్శోపేత ' మైనట్టియు, శృంగార = వనమాలా కౌస్తుభ (శ్రీవత్స 

కనకాంబర (సముఖా నేక సవాజ) దివ్యాలంకార భూహితంబును, వై రాగ్యజ 

(గజచర్మ కపాల రు దామ విభూతి ధారణాది) విర కి సూదకంబు నగు, 

వేషులక్ = వేషములు గలవారిని, (కనుకనే తదనురూపంబుగ), విశ్వ... 

కరులక్ , విశ్వ = నిఖిల ఛభువనములయొక్క_, ఉద్భవస్థితి లయ కరులక్ = 

జననమునుర,క్షృణమును సంహార మును గావించు వారిని, (మణియును) తప్ప 

వర్గులక-త_ప్ప = పుటము వేయబడిన, కాంచన = బంగారుయొక్మ్ళ_యు, 

నీరధర = నల్ల నిమేఘముయొక్క_యు, చంద = నిండు పున్నమ చందు 

రునియొక్కు_యు, వర్టులక్ = కాంతివంటి కాంతి గలవారలను, శుభ ,.. 

ధరులకొ-శుభ = (తమ తమ పనులకు ననుకూలించుటచే) కేమ దాయకము 

లగు కమండలు = (చల్లినంతేన స్వసంక ల్పితప దార్భ ములను సృజింప౭దగిన 

మం(తపూతోదకము చే నిండిన) కలశ వి శేసమును,' చక్ర = (తలంచినమ్యాతే 

ముచే నేతెంచి దుష్టశిషణమును జేసి శిస్టరతణ "మొనర్భు) సుదర్శన చక 

రాజమును, శూల = కల్పాంతకాలమునందు చరాచరాత్శక జగజ్ఞాలముల 

నెల్ల నువ్వెత్తుగం బొడిచి పటాపంచలుగం. జేయనోఫు) (తీికాలమున్సు 

ధరులక్ = క కొనియున్న వారిని (ఇంకను), ఘన... వాసులడ- ఘన = 

గొప్పడియగు, సత్య = (“ సత్యాదుత్సద్య'తే సర్వం సత్యే సర్వం (పతిస్థి 

తమ్’ అనుటచే సమ స్తసృష్టికి నుత్చ త్తిస్థానమగు, తేక సత్పురుపులగు సృష్టి 

క్ర రృలుండున దియు నగు) సర్యలోకమును వైకుంఠ = అకుంఠిత పరిపాలన 

స్టైనమగు వై కుంఠనగరమును, కైలాస = (*కే_తనశిఖరమునందు, లాసః .. 

సహా పళేయమునం దీశ్వరునితాండ వము గలది శాన) కె లాస మనంబడు 

పర్వతమును, వాసులక్ = నివాసస్థానముణాంగల వారును, వర. ..నులనుం 

వర=పవీకేస్టమగు, వాంస = రాజవాంసము (మజియు సృష్టికి హేతు 

భూతమగుమనోవృ త్తి హంస యనంబడునని యర్భాంతరము), ఖగ = (సకల 
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(పపంచమునంద లి పరిపాలనా విషయములను నిమిషములో. బరికిందుటకు6 

దగినయాకాశయానము గల) గరుక్ళంకుండును, 'వృవ = ((పళయసము 

యమనందు( జెలరేంగి (పపంచమునకు , శ తువువ లెనుండు) వృవభ మును, 

వావానులను = వావానమాాంగలవారును, 2వడ్లుణెళ్ళర్యయు.కులకః. = 

(అణిమాద్య ెశ్వర్య యు, వీర్యము, కీర్తి, సంపద, జ్ఞానము, వైరాగ్యము) 

అనునాజుగుణముల సంప త్తితోం గూడుకొనినవారును, భాషా... పతులక్ - 

భాసావభూ - సరస  తీచేవికి ( ధాతా య థాపూర్వ మస్ఫజత *” అనుట 

చేత వేదవాక్కుుల న సరించి పూర్వకల్పానుసారముగ నే అహా ప్ర (పపంచ 

మును రచించువాండుగాన నట్టి వేదవాణకిని, క పసన్నమంగళ దేవతా (సకల 

(వాణులను రక్నీంచుచుం బసన్నురాలె: సర్వశుభ ముల నిచ్చు) లశ్రీదేవి 

కిని సర్వమంగళా = పార్వతీదేవికిని అధిపతుల = పెనిమిటు లను (ఇట్టు 

కార్యార్థము గుణ్బత్రయానుగుణరూపంబులC డాల్చినవా రయ్యు న నస్సుతే చ 

1. “ వృవస్సా ్య ద్భృవభే శత ” అని కోశము. 

2. అణిమా మహిమా చెవ గరిమా లఘీమా తథా | (పా్షిః (పా 

కామ్య మోశత్యం వశిత్వం చాష్టభూతయః ; అని అమరము - లేక వీరు 

సృష్ట్ర్థితలయకారులు గాన నాయాసమయనులం ను నుపయు కృములగు 

భూత ములయొక్క యుళ్క్సేత్తి త్రి వినాశగమనాగమనవిద్య లని చ డు నాజు 

గుణములయొక్క సంపద కలవా రనియును నర్థము. 

శి. “ రమా మంగళదేవతా ” అని అమరము. 

శీ గ“ శివా భవానీ రు చాణీ శర్వాణి సర్వమంగళా క సర్వాణి 

మంగళా ని యస్యాస్సా సర్వమంగళా = సర్వమంగళ ములను గలదియనుట 

లేక (శయ మనందుం (బపంచమంతయు పాపభూూయిస్థ్రము కాంగా నప్పుడు 

పెచ్చుశేంగు దుష్టుల కం (కార! గవామగు కుజునివ లె నుండి మహాకాళీ 

రూప మున నాదుష్టులం బరిమార్చునది యనియు నర్థము. 
1 



| 
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ముచేత), సాతాత్సరమాత్శ మయులక = అపకోతానుభ వసీద్ధ స పర బిజాసా 

స్వరూపులు నగు, _బవ్మా విష్ణు మహేశుల౯ = (తిమయార్తు లను, (పసు 

““"తింతుక్ = కొనియా డేదను, 

తా తతశదన స క్త ప్రథాన విగహులన్ ?”” అని యుషకవుము- 

నందు. జెప్పంబడిన 'మాయాప్రతినించిత చెతన్యయు “స ఈక్షతే మేను 

లోకాలోకపాలాన్ను సృజాూ ఇతి '” అను మొదలగు (తులను బట్టి లోక 

ముల నెల్ల సృజియింపందలంచి అప్పుడు దనకు నుపాధిభూత యై యున్న 

రజస్బ క్ర పల ్మోగుణంబుల6 బర్మి గహించి (బవ్మావిష్ణుమ హేశ్వ రాత్మకంబు 

లగు రూపంబులం (గమంబున బూని యా గుణంబులకును, రూపంబుల 

'కును ననుగుణంబులగు వేవుంబులును డేవాకాంతులును, పరికరములును, 

నునికిపట్టును, వావానములున్కు సంపదలునుు భార్యలును గలిగి తన సత్య 

సంకల్పానుగుణముగ తుదముట్ట నీ (పపంచనాటక మును జరివీ ముగించి 

మరల నెప్పటియట్టు సచ్చిదానంద ఘనం చై యుండె నని సాముత్సరమాత్శ 

మయుల నను నుపసంహారము నందు. జెప్పంబడిన పరిశున్ధ-చి దూపము నను 

సంధింతును. 

అవ. తొలుత * సదేవ సామ్యేద మ్శగ ఆనీ చదేక 

'మేవాద్వితీయమ్ ” అను[(శుత్మి పమాణసిద్ధ మగు శ్రీరామ 
చంద (బహ్మమును స్వేష్టదై వముగ “భావించి, 'పమ్ముట 

“యతోవా ఇమాని భూతాని జాయన్తే యేన జాలఠాని 
జీవ న్లి యత్ప్రయంత్యభిసంవిశంతి ” అను (శ్రుతి చేతను “ జనా 
ద్యస్య యతః ” అను బాదరాయణస సృతిచేతను గోచర మగు, 

చున్న శుద్ధస త్త త్త § (వధానమాయో = సాధిక చె వె. తన్యన్యరూకిణి 

యు, సృష్టే స్థిత్య_న న కారిణియు నగు సీతామహాశ _ కిని బేర్కొ 

తరువాత. “నా సృష్టి స్థితిలయములకు నాధికారిక క పురుషు లగు 
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(తిమూ ర్హులం గొనియాడి యిపు ఉజాయాదిశ_ క్రియొక్క_ యం 

సంభూత లగుటంచజేసి తనుభ_ర్తలకు స్వస్వకృత్యములకుం 

దగినశ కుల నొసంగుచు వారల నా(క్రభించియున్న తను 

యానరణాది శకలం దీసి వారికి మరల శుద్ధాత జ్ఞానము 

నొనంగువాణీ రమా భవానులను వే.డుకొనుచున్నా డు. 

చా, (బహ్మ పోండంబు సృజింపబెంపసమయిం 

పం జాలు _నొవర్ధ్యముల్ 

(బహూ వే పేద నేం దచాపులకు సం 

పాదించుచుకా నారికి౯ 

(బహ్మా త్తెక గ్రవివెక మచ్చుచును సం 

భావించుచు నో చు నా 

[బాహీమంగళ చేవతాన్ ఏజలకా 

(బార్థింతు న(శాంతమున్., ర 

టీ. (బహా శ్రైండంబుక్ - చతుర్షశభువనాత శ్రిబగు నీ మహ్మాప్రపం 

చమునెల్ల, సృజింపన్ = నిర్మించుటక్షును, చెంపన్ = పాలించుటకును, 

సమయింపన్ = రూపుమాపుటక్షును, చాలు = సమర్థ ములగు, సామర్థ్య 

ముల్ = శ కృలనను (బ్రహ్మే పంద నేం దచాపులకుకా (కమం 

మిగ. దమమగలగు) లోకేశ కేశవ శివులు మువ్వురకును, సంపాదింపుచుక్ = 

ఒడగూర్చుచు, వారికిక ఆమువ్వురకును, (బహ్మా.. కము - (బ్రహ్మా ఇ 

శుద్ధ చెకేన్యమునకోను, ఆత్మ - (పతివింబ చెతేన్యయున కోను గల, ఐక్య = ఏక 

తయయొక్క, వివేకముక్ = జ్ఞానమును, ఇచ్చుచుక- = (వారల నావ 

రెంచియున్న తమ యావరణాడిశ కల నుప పసంవారించి) కలుగంజేయుచు, 

పీర్ల నిట్లు మాళ కలే నాడించుచుంటి మనుగర్వమును మాని వారలను 
మ. హ్ మిగుల సన్నానింపుచు నని యర్థము. (పోచు = పాలించుచున్న, ఆ = 
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అ - దీ నుపనిద్ధుం రడగు, (బావ్మా---జలక్ ఎ (వాహ్మ = సరస్వతీ దేవిని, 

మంగళ దేవతా = లమ్మీదేవిని, గరిజలక్ = పార్వతీదేవిని, అకా న్హముక్ = 

నిర ్నన్హరముగ, (పార్థింకుక = (మా భక్షండ నగు నాకుంగూడ నట్టి విజే 

కము నొసంగుండని) వేండుకొనియెదను. 

వి శెపార్టము.-__ జగత్తునకు మాలశకారణంబగు పకృతి (బవ్మా 

మునకం కు ఖిన్నమైనదియా లేక యభిన్న మైనదియా యను విచారణ, 

సమస్త వేదాంత వాక్య ములనుబట్టై పరమాత్మయే ( పపంచమునకు నిమితో 

పాదాన కారణ మని ముగియుచున్న ది. ఇట్లు (బవ్మామే (పధానకారణమగు 

నపుడు (పకృతి యని చేట యేల యె త్తికొనవలయునన్న, (పకృతి యను 

నదీ' మూలకారణమునకు వేటు కాకయున్న ను కల్సి కభ్రేదయును గనంబజు 

చుటకొజకు (పకృతి కార్యాత్శక యని చెప్పబడినది. (పకృతికి (బవ్మ్నా 

స్వరూపము ముఖ్య ము. కా ర్యాత్మకత్వము గాణము. ఇట్లు ద్వివిధాకార 

మయ్యె నేని తనయందలి నా నాత్మకత్వము చే: దాను పలుదెజంగు లగుట' 

వలన [బకృతియు జగత్కారణ మనంబడుచున్నది. (పకృతి యిట్లు జగ 

త్మారణమగుటచే (బవా శై సేయని స్పష్టముగ నీడిగువ (శ్రుతి నక్కా_ణింపు. 

చున్నది. “అభథపరాయయా తదమర మధిగమ్య లే” * దేనిచే నాశరహిత 

మగు బహ్మము పాందంబడుచున్నదో యది పర్మ్శాపకృతి యనంబడు నని 

తొలుత పరా పకృతినిం జెప్పి “య లత్తోద(దేళ్య మ_గావ్యామగో త మవర్ష 

మచమళ్శో),తమ్ | తదపాణిపాదం నిత్యం విభుం సర్వగతం సుసూక్మ్మం 

తదవ్యయం భూతయోనిం పరిపశ్యంతి ధీరాః” అనలా చతురాదీం[దియ. 

ములకు గోచరముకానిదియు, క ర్చేందియముల చే. బట్టువడనిదియు, తనకు 

' నొండొక కారణ ఘు లేనిదియు తెలుపు మొదలగు పదార్థ వర్గములు లేని 

దియు జ్ఞ నేం దియములును కర్చేంద్రియములును 'లేనిదియం, వినశ్వరము. 

కానిదియు, (బవ్మా మొదలు స్థావరముదనుక (గల భూగజాతములు తానే 



14 నీతా రామాంజనేయనంచాదము [ఆకా -౧, 

యగుచున్న డియు, సర్వవ్యాపకమును, వృద్ధికయములు శలేనిడియు నగు "నే 
యక్నర[బహ్మము గలదో యదిమే చరాచ రాత్మకమగు భూతజాతము 

నక హేతువు అని ఇెప్పంబడినది గావున * యథోర్ష్శ నాభి స్పృజశతే 
గృన్లు కేచి” సాలెపురుగు. తనలోనుండి వచ్చెడి దారమునకుం చా 
నుపాదాన కారణము నిమి త్తికారణము నె ట్రగుచున్నదో యట్లు 

(బవ్నా చైతన్యము తన్ను నాశ్రయించి యున్న మాయ యందు 

“మొదట. (బతిఫలించి యా మాయా సంగమువలన * నో కామయత 

బహుస్యాం (పజాయేయ ”” సృస్టికొజకుం బలువిధములుగ నే నగుదు 
నని సంకల్పించి “ఇదగ్ సర్పమసృజతి* ఈ [పపంచమ్వునంతను దన 
యంశమగు పకృతి చే సృజిముంచెన్కు అని (శుతులు చెప్పుట చే జగత్తు 

నకు నిమి త్తేకారణము నుపాదానకారణము నగుచున్నది. 

కావున (పకృతమునందు నిర్విక ల్పమగు (బవ్మాయునకు మాయ తన. 
సంగమువలన సృష్ట్టాతిలయకరణసామర్ధ్య ము నిచ్చి కొంతదనుక నీ (పాపం 
చిక వినోదమును జరిపీ పిమ్మట “యయా తచవక్షర మధిగమ్యు లే” అను 
(శతిచెం దన యావరణమును వీయంగా మరల తోంటియట్ల నొ (బవ్మాము 
నిరంజనమై యుండు నని తాత్సర్యము, 

అవ. ఇట్లు “శ క్టిశ క్లిముతో రభేదః ” అనున్యయ 
ముచేం జిదచి దాత్మకంబన (బహ్మ్మము ననునంధించి సంప 
దడాయానుసారముగం దన (గ్రంథము: నిర్విఘ్నముగం బరి 
సమా ప్తి నొందుటకు విఘ్నాధినాథుండగు గణపతిని గూడ 
(తీమూర్తా తకం బగు (బహ్మ్ముగ భావింపుచున్నాండు. 
క. వరవిశ్యోద్దతి హేతువు . 

.- వరముండు[ బురువుండ్లుం (బకృతి $ (బవ్మాము. బరమే 
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వ్వరుం డంచు దజ్ జ్ఞ అవ్వని, 

- బరికింపుదు రగ్గణాధి$పతి నర్చింతున్. x 

టీ. తత్ +-జ్ఞాలు (“తదవ్యయం యద్భ్భూత యోనిం పరిపళ్య గి ధీరాః” 

అనుటే జగ తౌ'్క._రణంబును దచ్చబ్దవాచ్యమునగు) (దైవ్మామును. చెలినిన 

ధీరులు వర... హేతువు-వర=(వై హయికానంద[పచుర మగుటవేం) వియ 

మగు, విశ్చ =స్టావరజంగమాక్మక మగు - సర్వ్మ్యపపంచముయొక్క_, ఉద్దతీ= 

ఉఊద్భవించుటకు, సాళువ = జగదుక్చు త్తికిం -గారణభూతుండగు నలువ 

యనియు పరముండు పురుషుండు = (పపంచరక్షణమును జేయు పురు 

పో త్తముండనియు, (మటీయు) (పకృతి = (ఆ(త్రిమా ర్హులకును గారణ 

మగు) మూల పకృతిస్వరూప్రుం డనియ్కు (బవ్మాము=ఆ మూల పకృతికి 

నధిస్టానభూతమగు పర్యబవ్మా మనియు, ఎవ్వనిక్ =వీ మహాత్ముని పరి 

కింపుదురు = (జ్ఞానదృష్టి చే) కనుంగొనియెదరో, 1 అగ్ధణాధిపతిక్ -ల = 

అట్టు సర్వాత్మకుండైన, గణ = ఆదిత్యులు విశ్వులు, వనువులు, రుషి. 

తులు, భాస్ట్యరులు, అనిలులు, మహారాజికులు సాధ్యులు, ర్నుదులు నను 

నవవిధ గణదేవతలకోను |బమథాధిగణములకును, అధిపళిక =అధీశ (రుండగు 

"హేరంబున్మి ల్ఞర్సింతుక్ = వూజించెదను. “ ఏకో దేవ స్పర్వభూ తేమ 

గూఢ సృర్వవ్యాపీసర్వభూతా న్తరాత్మా" ఈళ్వరుల కెల్ల6 బర మేశ్వరుం 

డును దేవతల కెల్ల బరమదై వతమును, ఆధికారిక పురుషుల కెల్లి బరమాధి 

కారియు నగు నాయొక పరమాత్నుంజే సర్వభూతములయందుం చెలియ 

బడక సర్వా నర్యామియై యున్నవాండని యుపదేశించుట చే నాధకారిక 

ల్లా 
5 

1 ఆ+గణాధిపతి= అగ్గణాధిపతి-ఇచట ఆ ఈ ఏ అను నీ సర్వ 

. నామపదంబులకుం బరంబులగు శమసవారఖిన్నంబులగు నసంయు క్తవాల్లు 

లకు ద్విత్వంబును, జూర్వస్వరంబులకు (వాస్వంబును చె కల్పికముగ నగును 

గాన న్వణాధిపతి నని [ప్రయోగము 



16 నీతారామూంజ నేయనంవాదము [ ఆశ్వా-౧; 

స్రరుషులగు చతురు 2ఖ దివా మొదలగు వా శెల్లరు నుపాధి భేదము చే వేఆంగ 

నున్నను వస్తుస్వరూపము చే "నే బేవునికంకు వేజంగాక యున్న వా రని 
మహాజ్ఞానులు నుడివికో యా గణపతి బవా శ్రమును నేవించెదను. 

ద్ద వధ “జ్ తా, జగదుత్స త్రితిలయక రు లగు (బవ్మా విష్ణు మ హాశ్వరులను, 
వారికి గారణభూతంబగు మూల పక్ళలతిని తదుపాడానంబగు (బవ్మాం 

బును జ్ఞూనులే మహాత్నునిగాయ దలంచెదరో యట్టి గజముఖుని (ౌార్థించెదను, 

క క నా త ఆవ, ఇంకను తాను జఇప్పందలంచినళా స్త మెవ్వని 

కొటకుం దొలుత నుపబేశింపంబడినదో యా యు_త్సవూధి 

కారి యగు వానుమూనునిం బేర్కొనుచున్నాండు. 

మ. తనరంగాయము చేత రామచరణ$ద్వం దై సకచాన్యంబుపా 
చ్చినభ_క్రిం దగువాక్కు_చే ననిశము౯$ శ్రీరామనామ, పక్షీ 
_రృనముంజి_త్తము చేత రామపరతశ_త్త్వధ్యానముం జేయు శ్రీ 

హనుమంతుకాసము పా శయింతు మదళ$ష్టార్థంబుసిద్ధింపలన్. 

ట్, "హెచ్చిన= అత్య ధికమయిన, భక్తి = (కరణ తయకృత్య మునక 

హీతువగు నిరతిశయ) (పేమ చేత, కాయము చేతక్ -=(త్వక్చతుళ్ళోర్యి త 

జివ్వ్యఘాణము లను క్షా నేర్యదియపంచకములోం (బధానమగు త్వ గిం దియము 

నకు నంగమైన) ళరీరము చేత కరయుగముతో నని భావము. రామ... 
స్యంబుక్ రామ=న్య క్త స్వరూపుండగు శ్రీరామచం దునియొక్క_, చరణ= 

అడుగులయొక్క_, ద్వంద్వ =ద్వయముయొక్క_, ఏక=|పధానమగు, దాస్యం 
బుక్. =(సంవావానరూపమగు) శుకూవను మతియును, తగు=(మృదు 
మధురమై) యొప్పు, వావ్య_చేక్ = (వా క్పాణిపాదపాయాపస్థము లను. 

కాళ్ళ్మం(దియమలలో దోలిడియగు) వాగిం్య దియముచేత్క అనిశమకా = నిర 

1. ఈ భ_కిపదము. నామకీ రన _ త త్త్వధ్యానములతో. గూడ 
సంబంధించుచున్న ది. 
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న్తరమును, శీ. ..నముక్-శీ=కోభాయు కుండగు, రామ=రామునియొక్క 

నామ = నామభేయరూపమగు మూలమం[తముయొక్క_, (పకీ రృనముక్ ఎ 

సంతతోచ్చారణ మును (అక్ష) చిత్తము జేతక- (చిత్తశబ్బ మిచట మనళృ్శబ్ద 

పర్యాయము "గాన మనోబుద్ధిచిత్తావాంకారము లను నన్హఃకరణచతుషప్టయా 

ములో ముఖ్యమయిన. వృత్తకంతర రహీతం బగు శుద్ధమానసము చేతను, 

రామ...నముక - రామ = (శ్రీరామ బవ్మాయయొక కై, పరతత్త్వ =. 

వాస్తవ స్వరాపముయొక్మ, ధ్యానముక్ = నిత్యానుసంధానమును,, 

తనరకా = తదేకపరత్వముగ్య చేయు = కావించెనుు (శీ వానుమంతుక్ =. 

(శమ దమాది సాధనసంప త్తి గల) యాంజ నేయుని, మత్ ఎ ర్భయ-మత్ = 

నాకు, అభీష్ట = (మిగుల) నిష్ట్రమను, అర్థంబు = (ఈ (గంథమును సాంత- 

ముగ రచియించి కృత కృత్యతం జొందుట యను) (పయోజనము, సిద్ధిం. 

పక్ = నెజవేఆంటకొజకు, సముపాశయింకుక్ = భజించెదను. 

తా. వునోవాక్క్మా-యము లను కర ఇ తయమచే(గాడ చెడ లేకుండ. 

శ్రీరామచంచా రాధనపరాయ౫ుం డగు మారుకకుమారుని ఎడ తెగక నా 

యభీపస్పీతంబు నెజవేజుటప నారాధింతును. ౬... 

అవ. ఇట్లు తన యిష్ట్టదై వమును నిష్టదై వాంశ భూత 

వప,ధాన దెవతలను నమస్కరించి. గురుడై వమును సమస్క_. 

రించు చున్నాడు, 

క, ఆరయ నుద్భాల్యంబున 

గారవమునం జి _క్తశుద్ధిీకరముగ నాకుం 

దారక ధూాగముం డెలిపిన 

నారాయణగురునులను మశనంబునం గొలుతున్. ౭ 

ట్రీ మ...నక్ - మక్ = నాయొక్క: బాల్యంబునక = ఛాలా 

స్సా థి త్పంచవార్షి కః” అనుట బే) నిదేండ్ల [పా తుమనందు, శారద. 

టి 
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యునక్ = వాత్సల్యముతో, నాకుక్ = (గంథకర్తకనుట్స చి త్తశస్థెకర 

ముగక్ = ( పంచమేచ్దె (బావా శ్రైణో సనయనం బుద్ధిశుద్ధిదం ” ఐదవయేంట 

(వావ్మాణునకు నుపనయనము చిత్తశుద్ధి నొసంగును అనుట చేత] రాగద్వేషాది 

కలుషితేము గాకుండ) చి త్రము నిర్శలముగ నుండుటకొజకు, తారక 

యోగముక్ = (“ న శాయ్యత్యాః పరంమంత ” మని (పనిద్ధి కెక్కి జనన 

యరణాది దఃఖసము[దమును దరింపంజేసెడు మంతరాజ మగు) గాయ। త్రీ 

యంత్రమయొక్క_ యుపాసనారూపయోగమును ఆరయక్ = ఆత్మా 
గాత శ్రైవీ వేచనమును జేసీ స్వస్వరూపమును బరికించుటక, “తెలిపిన = ఉపదే 

శించిన, 1 నారాయణగురువులను = తనకు (బహాగ్మెపదేశమును జేసీన నారా 

యణుం డనునాచార్యుని మనమునక్ = వాదయమునందు, కొలుతుక్ = 

అనుసంధానము చేయుదును. 

తా. “గురు సాతూత్సరం[బవ్యా గురుచ్ల్చేవో జనార్షనః'” గురువు 

(పత్యమమగు పర్యబవ్మాము, గరువు దేవదేవుండగు నారాయణుం డగు 

ననుట చే సామున్నా రాయణస్వరూఫుండున్కు నారాయణాఖ్యుండు నగు 

నా దేశికేందుని ముందు యొవనాది డశలయందు నా మనస్సు కామ 

(ోధాది కలుపితము గాకుండ శమదమాది సాధనసంపన్న మై స్వస్వ 

రూపానుసంధానపరం బగుటకొజ కుపనయనమును గావించి గాయ్మతీ 

యంతోపాసనావిధము నుపదేశించిన మేలును మనంబున మజవక భజించె 

చను 

అవ. ఇట్లు తనకు బాల్యమున గాయ_స్త్రీనుం త్రో 

పాససనావిణానమును 'దెలిపి తదుపాసనాబలంబున శనుడమౌాది 

సాధనసంపన్నునిగను, బరిశుస్టాంత కికరణునిగను, ను త్తవూధి 

శకారిగను, తన్ను. చేసిన (పృథవమగురువునకుం దొలుత నమ 

1. ఇచట బహువచనము పూజార్థకము. 
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స్క_రీంచి పిమ్ముటం దనకు నపరోతుబ్మప సాయ త్మారము 

నుపచేవించిన నుహాబేవబేశికుని బృత్వే క్షత్ర ంస్వరూపునిగ 

భావించుచున్నాండు, 

సీ, సునపాపమును మాసం శ దనుతాపమును బాప 

దనరూపమును జూప * దనరువానిం 

దనుకాయమును [దోయం $ జెనుమాయ నొగి మాయ 

ముగం జేయ గుతి డాయం 9 దగినవాని 

మునుకారణశరీరళమును జీజ నవికార 

వరకారణముం జేరం  బరయువానిC 

దనయందు జగమందు $ దాం భొందుగా నొందు 

"వెలు వ్రైెందువిందుగా. $ డెలియువాని 

శే, నిగమనిగదిత సుగుణము $ లగణితముగ 

మిగుల నిగుడలో సగుణుండై్రై శ యగుణుం డగుచు. 

బగలు రే యన కొకరీతి $ నెగడువాని 

_ థ్రీ మహాబేవ గురుని భశజింతు నెపుడు. రా 

టీ. ఘన = (అ నేక జన్ముసంచిక మగుట చే€ బెం) గొప్పదైన, పాప 

మును = దురితమునుు మాపక్ = (జ్ఞానాన్ని సరో కరా-ంణి భస్నసా తు 

రు 'తేఒఒర్టున " అనుట") Me మను. కను 

స్థూలశరీర సంబంధ మగు, తౌపముక్ = తౌష్యతయమును, షాపక = తొలం 

గించుటకును /[తనరూపమును = (సచ్చిదానందననం బగు) తనయొక్క. 

స్వరూపమున్న, చూపక = (ఊ త్తమాధికారులగు శిష్యుల) కుపదేశించుటకు, 

తనరువానిక = పూనుకొని యున్న వాడును, 1 తనుకాయమును - తేను = 

14 “డేహాభిమాెనీ గళికే మూలాజ్ఞానం వినశ్యతి | తన్ని న్నే 
ష్ | లు 

(బ్రవ్మాప ౦ (పాష్యళే నా సంశయః” అనుట చ మూలాజ్ఞానము నళిం 



లగ వీఈారామాంజనేయసంవాదము. [ఆశ్యా_౧. 

నూక మైన, కాయమును జ ( అజ్ఞానమువ లన గలిషిన), దేవోద్యఖిమాన 

మును (తోయక్ = తూలంొట్టుటకును, పెనుమాయక్ = (ఆ దేహాద్యఖి 

మానమునకు( గారణంబగు) మూలొజ్ఞూనమును, ఒగిక = (కమముణ్మా 

మాయముగ€్ = కనంబడకుండునట్టు, చేయక్ = కావించుటకును (ఇట్లు 

మూలాజ్ఞనము నశించిన విమ్మట్స, గుటిక = లక్యుభూతమగు స్వస్వరూప 

మును, డాయక్ = చేరుటకున్కు తగినవానిక్ ఇ సమర్థుండును, మును = 

మొదటిదియగు కారణళరీరమును= ఆ మూలాజ్ఞానమును, -వీజక్ = నళింపం 

జేయుటకును, అవి...ణము - అవికార = షుడ్భావవి కారములు లేన్కి వర= 

(“పరోవరీయస్వ్యాత్. ” అనుటచే ఉపనిషదు కృపరోవరనిర్ణయస్వాదిగు ణ) 

విశిష్టంబగు, 2 కారణము = (బ్రవ్మామును, చేరక = పొందుటకును (కల 

దను (బ్రహ్మమును తానే యని తెలిసికొనుటకు నని భావమా) వరంగువానిక్ = 

ఒప్పుచుండెడు వాడును తనయందు౯ = తనలోపలను, జగమందుక్ = 

నిఖిల పపంచములోపలను, తాక =తాను పొందుగాక్ = లెస్ఫళ, ఒందు. 

'చెలువు == పడనిన యాన౦దమున్కు ఒందువిందుగాక = లఫించిన పండు 

గగ, తెలియువానిక్ = ఎటుంగుచున్న వా(డును (“ ఏతద VE హైతత్స 

రం ల సచ్చిదానందరూప మిదగ్ సర్వం సత్తామ్మాతం కీందగ్ సర్వం 

మళ్చరూపమే వేదగ్ సర్వం” అను మొదలగు వేదవాశ్యములచే సర్వాత్మ 

భావనచే నెప్పుడు నానందించుచున్న వాండని భావము;  నిగమ= వేదముల 

యందు నిగదిత = చెప్పంబడిను సుగుణములు = (సర్వజ్ఞ తము మొద 

లగ) సద్దుణములు అగణితముగక్ = లెక్కకహ్మడున్న! మిగులన్ = 

చుటవలనం బొందందగినవా. డని యజుంగునది. 2. జన్నాద్యగ్య యతః = 

ఈ |పపంచముయొక్కొ. సృష్టిస్థతిలయములు దేనివలన గలుగుచున్న! వో యది 

(బవ్మాము అని వాదరాయణనూత్రము గాన నివటం శారణకఖమునకు. 

(బపం-చచమునకు (6 గారణ మగు (బవ్మూ 'మని యర్థము. 
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మిక్కుటముగ, నిగగడక = క్రీక్కి-టీ యుచుండుటంేసి, సగుణుం డె = 

(మాయా సంగమున 'నారోపింపంబడిన సర్వజ్ఞ త్వ సత్యే సంకల్ప త్వాది) 

గుణములతో. గూడియున్న వాం డయ్యు అగుణుండు + అగుచున్ = 

నిర్భుణుండగుచు, పగలు ౮ రేయి 4 అనక = ఇది పగలు ఇది ర్మాతి యను 

మాట లేకుండ చెల్లప్పుడున్కు ఒకరీతిక = ఒక్క్ళవడువును నెగడువానిన్ = 

(పకాళించుచున్న వాండునగు (అనలగా నాకాశమునందు నలుపునుంబోల్కి 

నిరంజన మగు (బహ్మామునందు మాయా సంబంధమునుబట్టి గుకారో పమును 

జేనీయు * సర్వజ్యోతి రసొవవామ్ ” అను (శోతినిబట్టి చా స్తవముగ నిర్ణుణం 

బగు నా పరవనసువ్ర స్వయం[పకాళమని యర్హము.) మహాదేవగురునికొ = 
ఎం థి 

మహా దేవుడను జూనోపటేశకున్తి ఎపుడుక = నిరంతరమును భజింతుక్ = 
ern 

(పెనింజెప్పిన లకమణములుగల పరబవ్మా స్వరూపునిగ) సేవించుచున్నాను. 

తా, స్థూల సూత్మ @ కారణళరీరములకు విలకుణుండును సర్వాం 

శర్యామియుం, దనయందు నారోపింపంబడిన మాలా జ్ఞానముచే సగుణుని 

చలెం దోంపనట్టియు వస్తుస్యరాపముచే నిర్జుణుండు నగు పరమాత్మునకు 

వేటుకానివానిగ నా గురువర్యుని ననవరతమును దలంభెదను. తా 

అవ. ఇట్లు తన గురువులను వేడుకొని జగద్దురువులును 

(పాచీనకవులు నగు (ప్రాచేతస వ్యాసముఖ్యులనుగూడం దన 

(పబంధము వారి (గంథములవ లె సత్కవితా సంప్రదాయ 

ములు గలిగి లోకోపకారముగ నుండుగాన్రత మను నఖి 

ప్రాయముతో బ్రౌన్టించుచున్నాండు. 

శా, లోకాలోక పరీతభూచర మహా $ లోకోపకారంబుగా 

శ్రీ కల్యాణకరోరు కావ్య చయముల్ ఫసిస్ధంబు గావించి సు 
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క్లోకుల్ పుణ్యమతుల్ జగద్దురువు లై $కోభిల్లుచున్నట్లి వా 

లీ కీవ్యాసమయూరబాణక వి కాక ళీదానులం గొచ్చెదన్'.౯ా 

టీ, లోక...బుగాక్ - లోక = “కేవల లోకజ్డానము చేతను, ఆ 

లోక = _దివ్మాజ్ఞానముచేతేను, పరీత = ఆవరింపంబడిను భూచర = భూమి 

యంది దృశ్యప దార్థములయందు మా(త్రము (పవ ర్తించెడు కర్మకులకును? 

వముహాలోక = మహాళ్ళులగు జ్ఞాని జనులకును, ఉపకారంబు + కాొక్ = 

మేలగునట్లు, (శీ...ముల్ - 2 (శ్రీ = ((పేయోరాపములగు) [పాపంచిక 

సంపదలను, కల్యాణ = (కేయోయాపమగు మోకుమున్కు కర = కలుగ 

జేసెడు, ఉరు = సర్య(ోత్య్కృస్టములయిన, కావ్య = కబ్బములయొక ్క- , 

చయముల్ = సముదాయములను, సీద్ధంబున్ కావించి = పూ ర్తి౭జేసీ, 

(లేక) లోకాలోక = చకవాళ పర్వతము చేత, పరీత = చుట్టబడిన, భూజ 

భూమండలమునందు, చర = సంచరించెడు, మహా = మహాత్నులగు, లోక 

జనులకు ఉపకారంబుగాక్ = మేలుగ, (శీ = సంపదను, కల్యాణ = శుభ 

ములను కర=ేసెడు ఉరుకాన్య=రామాయణము మొదలగు మహా కావ్య 

ములయొక్క్క చయముల్ = సంఘములు, సీద్దంబు శావించి= లెస్సగ రచి 

యించి, 2 సుళ్లోకుల్ = శోభనమైన యశముగలచారునుు జగద్దురువులు = 

లోకములకెల్ల మంచిచెడ్డల నుపదేశించువారును, ఐి=అగుచు, కి శోభిల్లుచుల్ 

+ ఉన్న + అట్టి = (పకాశించుచున్న వారగు, వాల్మీకి వ్యాస మయూర 

1, “అన్య శ్ఫే)యా౭.న్యదు తెవ (_ైపేయ చే ఉభే నానాగ్ధె పురు 

నగ్ సీనీతః | తయో శృ)య ఆదధానస్య సాధు భవతి హేయ తే2_ర్ధ్యాద్య 

ఊక్వ్చే)యోవృతీ కే” అని కరోపనివత్తునందుం చెప్పబడిన యట్లు (శేయ. 
| టి యగ 

మునంగా మోకుజ్ఞానము. (పేయమన (పాపంచిక జ్ఞానము. అందు (కయ 

మును గోరువాండు మోక్షమును (పీయమును గోరువాండు స్వర్ద్హాదిభోగ 

మును పడయును. 2. “కోకేయశసిప ద్యేచి” అని నిఘంటువు. 8. “అక 
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బ్రాణక'వి కాళీదాసులక్ =వాల్ఫీకిని, చాదరాయ౫ుని, మయూరుని, చాణ. 
భట్టున్కు మహాకవియగు కాళిదాసుని 4 కొ ల్పెదకజ నేవించెదను. 

తా. లోక జ్ఞాననిస్టు లప మందాధికారులకు స్వన్షాది సుఖంబును,. 

(బవ్మాజ్జాననిస్టు లగు నుత్తమాధికారులకు మోక్షమును, నొసంగెడు ను త్తమ 

(గ్రంథములను బెక్కురు రచియిం వి సద్యకోవి భవులున్కు సకలలోక హిత్రోప 

దేశకులు నగుదు. (బకాశిందుచున్న (పాచేతసుని బొదరాయణుని, 

మయూరుని బాణభట్టును మహాకవి కాళిదాసుని నేవించెదను. నా 

అవ, ఇట్లు సంస్కృతమహోకనులం బేర్కా_ని వారిలోం 

(బధాను లగు వాల్మికి వ్యానులచే. రచియింపంబడిన పార 

వమౌార్థికగంథము లగు భారత భాగవత రామాయణముల- 

నాం! థీకరించిన నన్న యభట్టారకుడు మొదలగు నాం(ధకన 

లను నమస్క_రింపందలంచి తొలుత సత్క_విలక్షణములను. 

దెలుపుచున్నా (డు. 

గీ, మహిత గురులఘువర్ల ధర్మములు నియమ 

ములు గలిత క_ర్హ్భకర్శ(క్రిీకీయలును దెలిసి 

నానురూపావ్యయ విలక్షశణంబు లాత్ర 

నెతీంగిన కవీశ్వరుంజె కశవీశ్వరుండు. ౧౦ 

ర్శాకంబులగు కొన్నిత తృమ్మకియల యించునకు నాదేశంబగు నిల్లునకు గురు. 

వరము ముందుంటే నేని ద్విత్వంబు చి కల్పికంబుగనగు” ననుటచే శోభిలు" 
ణి యా . యణ 

ననుచూపము నిస్పున్న ౦బయ్యు. ర్త “కాన్ని శబ్దముల నడుమనున్న రలడల- 

యుత్వంబునకలోపము వైకల్పికముగ నగు” ననుట నిచట గొలుచు ధాతు" 

వునకు: గొల్చుజని రూపాంతరము. 
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టీ. మహిత = ను ప్రనిద్ధములగు, స... ములు-ఓగురు=గురు సంజ్ఞ గల 
శయు 2 లఘు = లఘుసంజ్ఞగలవియు నగు వర్మ = అతీరములయొక్క 

ధరగ=లక్షణములన్సు నియమములు= (“ఆద్యోవళిరి (తీయోవర్ణః పాస్మోత్ర 

పౌాదపాచేషు! స్వస్వచర తేషు పూర్చుః (పాసస్సర్వేహ చౌక ఏవ స్యాత్ ”* 

“అను మొదలగు) కవిత్వ విధానములను, కలిత = వ్యాకరణ సమ్మతేములగ్పు 

క ర్భృ=(“సన్వతంత్రః కర్తా” అను పాణినీయన్నూత్రో క్షలక్షణము గల) 

శ్ర రృపదములను, కర్మ=(ోకర్తు రీప్పితత మం కర్మ “అకధితేంచి” అని 

విధింపయడిన కర్మ్శపదములను.కియలును= (““క్రియాదాతుః'” “జఉపకృతి 

'పరిణతిసంవృతి భేదా త్తిఫవిధాక్రియాి” అని చెప్పబడిన భేదముగల 

సమస్త) (కియాపదములను, తెలిసి=గు రైతింగి నామ... ణంబులు- నామ 

((“పాతిపడికం హీనామ”” “అర్థవదధాతుర (పత్యయః (పాతిపదికమ్ * 

అని వచింపంబడిన నామవాచకము లనంబడు వస్తువుల పేళ్ళకును, రూపజ= 

(క త్తద్విభ_కి విశేవములచే నగు పదస్యయాపములకున్కు (లేక నామ 

వాచకములయొక్క_ విశేషణ వి శేవ్యరాపములకును, అవ్యయ= ((పతి 

"పదో కములు లాతణీకములు నగ) నవ్యయపదములకును గల్క విలక్షణం 

బులు=పరస్సర భేదయులను (లేక విశేవలక్షణములను), ఆత్మ్మక =(నిశ్చ 

యాళ్మకంబగు) _స్వ్యపతిభ చేత, ఎజింగిన= తెలినికొనినట్టి, క వీశ్వ రుండు 

+ ఎ=మహాకవియే, కవీశ్యరుండు=క వీందుం డనంబడును. 

1. “ద్వంద్వా న్నే (చూయమాణళ్ళబ్వః (పత్యేక మనుసంబధ్య తే?” 

“అనుట “గురులభఘు అను ద్వంద్వసమాసము కడపట నున్న వర్ణ శబ్దము 
.గురులఘు శబ్దముల శెంటితో వేశ్వేణ యిన్వయించుచున్నది. 2. “కం. 
'ఇలజమిలి యక్క_రములక్కు బలుసున్నకు నెడమనూంది పల్కెైెడువర్తం | 

ర్ం 

బులుంజాంవ్ పలుకుననియును, లలి గురువులుకడములిపులు లఘు నులగువారీ”” 
అనియు “వాస్వం లఘుః”” “దీర్ణం గురుః” “సంయోగే గురుః” అనియు 

గురులఘునిర్ణయము. 



పద్య-౧౦] టీకా తాత్సర్యవి శషార్ధసహితము. లర్ 

మజియు నీ పద్యమునందు. దాను జెప్పంబూనిన క్షైనశా స్తాంర్థమును 

నూచించుచున్న యర్థాంతరమును ధ్వనించుచున్నది. అది యె ట్రనిన:-- 

మహిత ...ములు - మహిత=పూజ్యములగు, గురువర్ణ = (బావ్నాణ 

క్షత్రియ వైశ్య లను త్రె)వర్ణికులకోను లఘువర్ణ=వావ్యాణాద్య పేమ బే 

(తక్కువకులము గల శూ దాదులకును గల, ధర్శములు=మర్యాదలను, 

నియమములు = (“యావ్మాణస్య ధనం ఖెమ్యం రాజన్యస్య (పజాపాలనం 

వైశ్యస్య పాశుపాల్యం శ్యూదస్య ద్విజశు శూవణమ్”” అను మొదలగు 

. నాయా వర్గము లకు నియమింపబడిన) విధులను క ర్భ్భ=యజమానునకును, 

కర్ష్మ=(జాతేస్ట్యాదిస్నా ర్త) క ర్మములకును-ఆధా నాది (౯ తక ర్మములకును 

గల, (కియలను= ఆచర ణవి శేవ ములను, తెలిసి =(తొలుత బుద్ధిశద్ధికిం గారణ 

ములుగా) చెతింగి (పిమ్మట), నాను... ణంబులు-నా మ4రూప = (ఘటము 

"పటము' అను మొదలగు) దృశ్యవ స్తువుల పేళ్లు, దృశ్య పదార్థ ముల యాకార 

ములు అను నీ అెండింటికిని, అవ్యయ=( నాశరహితం బగు) (బవ్మామునకును 

గల విలక్షణంబులు= (క్రమముగ) అనిత్యత్వము నిత్యత్వము నను పరస్పర 

విరుద్ధలమణములను, ఆల్మ॥ =(నిత్యానిత్యవస్తు వివేచనా సమర్థం బగ్పు 

మనస్సునందు, ఎజీంగిన=పరికీలించెడు, కవి+-ఈశ్వరుండుఎ = మహా 

జానియే్యే కవీశ్వరుండు=ట తమజాని యనంబడును. 1 
ద షు 

1. ఈపద్యమునందు “అ నేకార్థస్య శబ్లస్య వాచక త్వే నియ న్లిలే। 

సంయో-గా బేక వాచ్యార్థ థకృద్వా వ్రవృ త్తిరంజనమ్ ” "పెక్కలర్థ్యములు 

గల శబ్బమునకో నాయా యర్థములను చెలుస్రట నియమింపంబడియుండ గా 

సంయోగమువలన నొక ముఖ్యా ర్భజ్ఞ నము గలుగంజేయుచు నితర వ్యా 

వృ త్తిచే మనోరంజన మగునది యర్థాంతరధ్వని యనంబడునని కావ్య 

(పకాశమునందు( జెప్ప(బడియున్న ది. కావున శబ్దశే_క్రిమాలం బగు నర్భాం 

తరధ్యనిగాని వేళొండు కాదు. ఉఊభయశ్లేష యంటిమా విశేవ్యము "శ్లేషిం 
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తా. తొలుత శాబ్ద బవ్మామునకుం గల గురులఘువర్థ నిర్ణ యమును,, 

ఛందశ్శా స్త్రామునందు. జెప్ప(బడిన యతి పాసములు మొదలగు కట్టుం 

చాట్టున్కు వ్యాకరణకా స్తమునందు. జెప్పంబడిన కర్త, కర్మ, శ్రియ, 

విశేషణము విశేన్యము, అవ్యయము అను నీభాపాభాగములకుం గల విశేష 

లక్షణములను సరిగ చెలిసిక్షొని పిమ్మట నా వాబ్బుయము చే చెలియ(దగిన 

సోట(బవా యు నెజుంగుటకం జి _కశుద్దికరయ లగు వ రా శమధర 2 

పరిజ్ఞానపూర్వకశాతస్మా ర్రకర్శమల యొక ్క. స్వరూపము నెటింగి నిత్యా 

నిత్యవ స్తువివేక జ్ఞానము గలవారే విద్వత్క_వు లనంబడుదురు. ౧౦ 

వ. అట్లు గావనునన్. ౧౧ 
CN 

ట్, వి న్వన్నహాక వుల లక్షణ మిట్లిది యగుటం జేసీ. 

ఆ. నన్నయభట్టు నాంధకవిశనాథునిం దిక్క_నసోమ యాజినిం 
బన్ను ౫ సోమసత్క_విని (/ భాస్కర బమ్మెరవోత రాజులక్ 

మున్ను (పసిద్ధిగాంచు లే ని$ముఖ్యల నందు నెమ్మనంబులో 

నెన్ని నమస్కరించెద నశభీష్ట ఫలా క్షి ప్పి దనర్పునట్టుగాన్. ౧_౨ 

ట్. నన్న యభట్టుక=(ఆంధకవులలో మొదటివా( డగు) నన్నయ 

భట్టారకని, ఆం ధకవినానునిన్=( తెలుంగుకవులకు డగు) చనెజ్బ్ట ప్రగ్గడను, 
తీక్క_నసోమ యాజినిక్ =(నన్న య భట్టు ఎజ్జప్యడ రచియింపంగా మిగిలిన 

భారతమునంకయు చెని(గించిన) తీక్క_నసోమ యాజి గారిని సోమసత్క_ 
వినిక్ =(భార తాంతర్జత మగు వారివంశము నాం ధ్రీకరించిన) నాచన 

పకుండవ లెను; తుల్యయోగిత యంటిమా (పకృతాపకృతవివయము 

కావలయును; సమాసో కి యంటిమా విశేషముగా సామ్యమువలన. గలుగ 
వలయును, గావున. దుల్యయోగిత కాని, సమాసో కి గాని, యుభయ శ్లేవ, 

శాని యిచట. బట్టదు, 

7. 
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సోమం డను మహాకివిని భాస్కర బమ్మెర పోతరాజులక్ =( రామాయణ 

మును తెనింగించిన)ు మంతిభాస్కరుని (భాగవతమును జెప్బీన) బమ్మెర 

పోతరాజుగారిని, మున్ను + (ప్రసిద్ధిగాంచు = ఇట్లు తొల్లి ఘనత నొందిన 

(పధానకవులను, అందజిక్ = = లల్ల వారిని, 1 నెమ్మునంబులోక =పరిశుద్ధ మగు 

చిత్త్సమునందుు పన్నుగక = వాగును ఎన్ని=వినుతించి, అళ్ళీస్ట = అఫీప్బీత 

మగు, ఫల=లాభముయొక్క, ఆప్తి=పొందుట్క తనర్భునట్టుగాక్ = 

ఒప్పెడిరీతిని సమస్క_రించెదక౯ =వందనము చేసెదను. 

తా, భారత భాగవత రామాయణములను 'ెనింగించిన నన్నయ 

మొదలగు పూర్వకవులను వారి (గంథములవ శె నా (గంథముగూడ లోకోప 

శార్భపవణం బగుంగాత మను నాకోరిక యిీడేరుటకొజకు నిండుమనం 

బునందు ధ్యానించుచు [(మెంక్కెదను. | 

అవ. ఇట్లు మహోజ్ఞాను లగుపూర్వకవులను గానియాడి 

యిక జ్ఞానహీను లగు పామరకవులను “మూర్థం ఛందాను 

వ ర్తనాల్ i మూర్ణు ననుసరించుటవలన నే లోంబజచుకొన 

వలయు నను న్యాయమున నభినందించుచు వారి యుద్ధతి 

నణంపంగోరి వేడుకొనుచున్నా(డు. 

ఫర, శుబ్ధప దయు కి దొణఅ(ంగి య 

బద్ధమును నిబద్ధి గా నిశేబద్ధి నొగి మవ. 

1. సమాసంబున కొన్ని 'దేశ్వ్యపదముల పూర్వస్వరంబు మింది వర్ణం 

బులకెల్ల లోపంబును _పెవాల్లునకు ద్విత్వ౦బును బహుళ ముగ గలుగలా 

నిఅ - మనము = నెమ్మనము అని సంధి. 

1 ఈ పద్యము మా (వాంకపు స్తకమున లేదు. మటీయు “నిస్హదేవ తా 

_్రార్థనంబును, సద్దురు కీ రనంబును సంస్కృ తాంధ సత్క_విస్తోతంబును 

గావించి” అని మాత్రమ ముందు వచనమునం జెప్పయుండుట చే సర్వాత్మ 
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బద్దము గాం గనుకుకవ్రుల 
నద్ధత్యము వూనుకొజుకు $ నఖినందింతున్ . ౧౩ ౩ 

ట్ర శుద్ధ = (వ్యాకరణళా స్త సప పరిష్యుతము లగ్కు పద = ఆయా 

ధాషాభాగములయొక యు క్రిక్ = కూర్చును, తొజంగి = పరిత్యజించి 

అబన్ధమును = సందర్భింపని యంశమును, నిబద్ధి = | పాకరణికాంశముతో' 

సాడినది, కాక్ = అగునట్టునుు నిబద్ధిక్ = సందర్భాంశమను, మవాత్ = 

అత్యంతము, అబద్ధము = సందర్శ్భింపనిది, కాక్ = అగునట్టున్సు ఒగిక్ = 

వరుసగా కను=పరికించెడు, కుకవులక్ = కుత్సిత కవులను, జి "ద్ధత్యముక్ = 

మిట్టపడుటన్సు మానుకొజకుక్. = విడనాడుటకె, అఖినందింతుక- = 

వేండుకొనుచున్నాను, 

| 

ఇంక నీ పద్యమునకు నజ్ఞానిపరముగ నర్థ మె టనిన'— 

కుద్ద=( కార్యకారణ సంఘాత విలక్షణం బగుటచే) నిర్మలం బగు 

= (బివ్మాపద వియొక్క, యు కిక్ = పొందుటను, తొజంగి = మౌని, 

అబస్ధమును = అన్నత జడభూయిస్థ్రం బైన సంసారమును, నిబస్టి-గాన్ = 

సతీముగన్వు నిబస్టెక = నిత్యమును సత్యమునగు పరమాత్మను, మహో 

ముగాక్ = ఏమియు లేనిదానింగను, ఒగిక్ = ఓలిన్సి కను కుకవులక్ 

తలంచెడు నజ్జానులన్యు జ "ద్ధత్యము మూనుకొఅకుక్ = అట్టి దురఖిని వేళ 

మును విడుచుటకొఅకు, అఖినందింతుక- = వే(డుకొనుచున్నాను. 

..... ఇచటం జెప్పందగినయంశములు మెండుగ నున్నవి. అవి యన్నియు 
ముందు పొందుపజుపంబడును, . 

తా. “ఏక శృబ్ద స్ఫుపయు క్త స్ప వన్ లోశే కామధు గ్భృవతి”” 

యనియు *“ఠతదదో హా పరిక్ళతెౌచ వాగర్థా” అను (శుతిస్మ్మ ఎ్రతులచే సుళీబ్ద 

బద్ల 
గ్ 

భావనముచేయు నీ కవి యేరిని నిందింపండు. శౌ లియు భేదించియున్న ది. 

కాన నిది (పక్షీ ప్రమ, 
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(పయోగము, ఇవాపర ఫల[పద మనియు, దోషరపొత పదములు శు. 

నిర్దుస్ట్రంబగు నర్థ్యమును గలది కావ్య మనియు విధింపంబడియుండ గా 

దా దూ ni జ న జ ర్త | దానికి విరుద్దమగ శబ్దసౌష్థవమును ర్థసందర్భమును లేక కనిత్వమును 

జెప్పుచు గర్వించెడు కుక వుల గర్భము నూన్నుటకు వారల ననునయిం౦చు. 

చున్నాను. 

లేక “అతన్ని తద్భుద్ధి రధ్యాసః = నిజము కానిదానియందు నిజ 

మను బుద్ధి యధ్యాస మనంబడు” నని ఇెప్పంబడినట్లు నశ్వరంబగు చేహాది 

కమే యాత a యనియు నిత్యమగు నాత్మమే దేహాడిక మనియు నన్యోన్య 

తాదాల్మ్యమును నజ్ఞైానముబే నమ్మియున్న మాథులను వారికిం గల యా 

పట్టుదలను వదలుటకాణకు వేంయకొనుచున్నాను. 

అన. “* అగ్నిర్యఖె కో భువనం (ప్రవిష్టోరూపం రూపం 
(పతిరూపో బభూవ | ఏక్స్తథా సర్వభూతా నరాత్మా 
రూపం (పతిరూపో బహిశ్చ |! వాయు ర్యశ్రైకో భువనం 
(సవిష్టో రూపం రూపం (పతిరూపో బభూవ | వక్స్తథా సర్వ 
భూతా న్తరాతా రూపగ్ రూపం (పతిరూపో బహాశ్చ! సర్వం 

ఖ ల్విదంబహ్మ ” అగ్నిగాని లేక గాలిగాని యెట్లు సమ. 

పదార్భములయందు వ్యాపించి త త్తదాకారమును బొంది. 

యుండునో యస్తే యన్నిటిలోం (బవేశించి పరమాత్వుం 
డొక్క_ండే యుండును గాన నతనికి వేజొండును లేదు అను 
"మొదలగు (శుతుల యర్గమును నునంబున నిడుకొని సర్వాత్మ 

భావనను జేయుచున్నాండు. 

ను. గరివుక్ స్వర్ణ వమ నేకభూవణము-లై$ కన్సట్టు చందంబునకొ 

బరమాత్తుం డఖిల( పపంచమయు( డై (| భాసిల్లు నచ్చాటచే. 



$0 పీతా రామాంజనేయసంచాదము. [ఆశా(-౧, 

నురసిద్ధోరగయతు కిన్నరనరోస్తోమాది శ శ్వచ్చరా దన్. 
చరరూపోజ్జ్యలనర్వభూతములకు౯$ సద్భక్తి కితో [మొక్క 

ట్ర్, స్వర్ణము = బంగారు, అనేక = కటకకుండలాది భేదముచేల 

బలువిధములగుు భూవణము లె = తొడవు లె, గరిమక్ = నానాత్వము 

చేతను, కన్నట్టు చందంబునక = చూడంబడుచుం డెడు నడువునా పర 

మార్ళుండు = చిదూపుడుు అఖిల = సమ స్తమగు, (పపంచ = స్థావర 

జంగమార్మక మగు లోకము, 1 మయుడు = స్వరూపము గలవాడు, ఐ = 

అనచ్చు భాసిల్టుక = జగ[దూపమునం (బకాళింపుచుండును, అట్టు + 

జెటచే"" = ఆవడువున వెలుంగుచుండుటంజేసి, సుర...ములకుక = 

నుర = ఇందుండు మొదలగు వేల్చులయు, సిద్ధ + ఆరగ + యక్ష + 

శీన్న ర్ = సిద్దులు నాగులు యతులు కిన్న రులు విద్యాధరులు మొదలగు 

'జేవయోనులయు, నర = మనుష్యులయు, స్తోమ = సముదాయము, ఆది = 

తోల్లిగ శళ్ళల్ = మాటికి చర = సంచరించెడు మనుస్యాదులయు, 

అచర=కదలక యొకచోట నుండెడు తరు గుల లతాదులయు, రూప = 

ఆకారము చెత, ఉజ్జ్వల = విలనిల్దుచున్న, సర్వభూతములకుక్ = ఎల్ల యు 

పాధులకునుు సత్ -- భక్తితోకా = మిక్కుటమగు (పేమతో, (మొక్క 
ద౯్ = వందన మొనర్పుచున్నాను. 

తౌ, “య థాసా మ్యేకేన మృత్సీండేన సర్వం మృణ్భ్మయం విజ్ఞాతం 

స్యాద్వాచారంభణం వికారో నామధేయం మృ త్తిశే త్యేవసత్యమ్ |! యథా 

సౌమ్యేశేన లోవామణినా సర్వం లోవామయం విజ్ఞాతం స్యా ద్యాచారం 

భణం వికారోనామ చేయం లోవామి త్యేవ సత్యమ్, ఏవగ్ సౌమ్య న 

ఆదేశో భవతి”” అని భాందోగ్యమునం జెప్పీనట్లు మట్టిచేం జేయంబడిన 
కడవలు మొదలగునవి మంటికన్న భిన్నములు గానట్టున్కు బంగారు "మొద 

1, ఇచట “నముయట్” (ప్రత్యయము ని కారార్థము. 
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లగు లోవాముల బే నిర్మింపంబడిన వస్తువులు లోవాముకంకేిు నేజు గానట్టును 

పరమాత్మవలనం గలిగిన। పపంచము పరమాత్మకం టె వేటు గాదు గాన 

సక్యభూతే ములను పరమాత్శగా భావించెదను. 

వ. అని యిప్లజేవతా [పార్లనంబును, సద్దురుక్తీ ౮ లు @ ౧ వాతి 

నంబును సంస్కృ తాం ధసత్క_విసో[ తంబును గావించి, వను 
ముముతశు జనహితంబును, నంసార సాగరోత్తారకంబును, 
తారక సాంఖ్యామనస్కాత్మకంబును జీవ బమైక్య సాతూ 
'త్కా రా సాభఛారణకారణంబు నైన రాజయోగం బంతయు 

నొక్క- [పబంధంబుగా రచియింప నిశ్చయించి పరమె కాంతం 
వా 

బున (శ్రీ గురుముంత చేవతా తత్త్వానుసంథఛానంబు నేయు 
చున్న సమయంబున. ౧4 

జీ. అని = ఇట్లు, ఇష్టదేవతా = నా యుపాస్యదైన మగు (శ్రీరామ 
పర[బవ్మాముయొక్క_యు, తదంగ దేవతల యొక్ళొ_యు, _పౌార్థనంబుక్ = 

వేడుకొనుటన్కు సద్దురు = నా దేశికేర్య్యదు లన నారాయణభ ట్లు 

యొక్కయు మహాదేవనూనియొక్కయు, కీర్తనంబును = కొనియాడు 
టను సంస్కృత + ఆంధ + సత్ 4 కవి = గీర్వాణ ఛభాషాకవులయుం 

"వై ”లింగ భాహేకవులయు, సో(తంబును = పొగడికను కావించి = 

'ఒనర్సి, ఏను = (గంథక రను, ముముతం జన + హితంబును = సంసార 

'బంధవిము కియందుం దలంపు గల మనుజులకయ బథ్య మయినదియు, 

సంసార - సాగర 4 ఉత్తారకంబును = కాంపురపుం. గడలియావలి దరిం 
జేర్చునదియును, తారక సాంఖ్య + అమనస్క + ఆత్మకంబును = 

తారక మంత్రోపదేళ (శ్రవజణిము( దన్మననరూప సాంఖ్యయోగము, చిత్త 

వృత్తి నిరోధపూర్వకైక తశ్వానుసంధానరూప నిధిధ్యాసనము నను 
మూడింటిని (బతిపాదించునదియు, జీవ ,,. బును - జీవ= (శార్యకరణ 



వ్2 వీతారామాంజనేయనంవాదము. [అక్వా-ం. 

సంఘా తాభిమాని యగు) జీవునకును, (బవ్నా = (మవాదాద్యతీతం బగు, 
పరమాత్మకును, ఐక్య = ఏకత్వముమొక్క, సాకూత్కార = అపరోకూను 
భవమునకు, అసాధారణ = లోకో త్తరమగు కారణంబుశు = ని దానమును, 

వన = అగున్టి, రాజయోగంబు = (“రాజవిద్యా రాజగున్యాం పవిత్ర 
మిద ము త్తనుమ్'” అను మొదలుగ గీతాశా స్త) మునంచును నిఖిలోపనివు 

తులయందును నుప దేశింపంబడిన) రాజవిద్యన్యు అంతయుక్ = సమ్మగ 

ముగ ఒక్క + (పబంధంబు? + కాక = (గద్య పద్యాత్మకం కావ్యం. 

(ప్రబంధ ఇతి కథ్యతే” అను లక్షణము గల) యొక మహా పబంధ మూపమున 

1రచియింపక = చేయుటకు, నిశ్సయింది = తలంద్కి పరదు 4. ఏకాం. 

తంబునక్ + పర్యబవ్మామునందలి యేక తౌనత్వముతో, (శీ...నంబుక్- ఒ 

(శ్రీ = స్వయంపకాళశమున్కు గురు = (ోమవాతో మహీయాన్”” అను. 

(శతిచ్చే గొప్పదానిక౦ లు గొప్పదియునగు, మం[తదేవతా = మాలమం తా' 

ధిస్థానదెవమను (శీ రామృబవ్మాయుయొక్క, తత్త్వ = వా _స్తవస్వరూపము. 
యొక్క అనుసంధానంబుక = ధ్యానమున్సు [మో షలత్మీసమన్వితుండగు. 

(శీమహాదేన గురుస్వరూఫుండును తారకమం, తాధ్ధిదెనమునగు రామ(బవ్మా 
ముయొక స యా థార్థ్యమ న రూపము యొక్క... అనుసంభానమును అనియు. 

నర్థము. | చేయుచు + ఉన్న -సమయంబునక్ = కావించు చుం డెడుకాలము. 

నందు ముందున కన్వయము. 

తౌ. ఇవ్విధంబున నిజాఫిలపి తపరమ దై వతనమస్క_ర ణంబును స్వకీ 

యాచార్యసం స్మర ణంబును బెర్వాణతె )ఎలింగమహాకవి స్తవాచరణంబు నావ, 
రించి యేను బంధవిము కిం గోరుమనుజులకు నత్యంతోపయు కంబును. 

సంసారసాగర సము త్తరణ తరణి యు (శ్రవణ మనన నిధిధ్యాస నా స్వరూష 

1. గురువర్ణ ములు లేనివియు యాంకములు గానివియునగు ధాతువు 
లకు నింయ పరంబగునపు డీ గాగమంబు వైక ల్చికముగ నగును గాన * రచి, 

యింపక్ * అనుహూపము నివ్సన్న మైనది. 



పద్య-౧౬ .] టీకా తాత్సర్యవి కేపార్థ సహితము. Er; 

నియాపణ పవ ణంబును జీవాత్మ పరమా త్మాన_న్య్య త్వా పరోతూనుభవజ్ఞాన 

(పధాననిదానంబు నైన వేదాంతవిద్య. నెల్ల నొక్కొ. మహా_పబంధరూపమున 
నిర్మింప నిర్ణయించుకొని యత్యంత రవాస్య పదేశంబునందు. దారకమం[త 

రాజాధిస్థాన దైవం బగు (శ్రీరామ బవ్నాము ననుసంధించుచు “నుండు నవ 

సరంబున, ox 

నీ కమసీయవరదివ్య$ కాంచన చేలంబుం 
గాహోయవస్త్రంబుశగా ధరించి 

చాపబాణంబులం $ జంచత్క_నుండలు 

దండము బాగ వా ్సస్తములం బూని 

రమణేయరత్నహాకరంబు రు దాతమా 
లికగా గళంబున  లీలం డాల్చి 

సీతానభూటిని $ శ్రీరాజయో గావ్యా 
యాధ్యాత విద్యగా శ నవధరించి 

గీ, (పేమ మాజంగ శ్రీరామ 4 రాను రావు 
యనుచు దనవేరు నుడువుచు శ నద్భుతముగ 
శ్రీ మహాదేవగురుం డై నవరామవిభుండు 
గరుణతోడుత నెదుట సాశయాత్క_్రించె. ౧౬. 

ట్ కమ...బుక్ - కమనీయ = మనోవారమైనదియు, వర = 
లోకో త్రరమైనదియు, దివ్య = వెలుగొందుచున్న దియు నగు కాంచన + 

చేలంబు = పనీండిపుట్టమును, కాషాయ-+-వ స్తంబుక్ 4 కాక్ =నీరుకావి 
మడుంగుదోవతి యనునట్లు, ధరించి = కప్పుకొని, చాప+చాణంబులు ఇ 
వింటిని అమ్ములను, చం. = .కక- చంచత్ = ఒప్పిదమలగు, కమండలు- 

దండములు ₹ కాంగక్ = జలకుండికయు యోాగదండము నగునట్టు వాస్త 

మలక్ + పూని = ఆరెండు చేతులతో. బట్టుకొని ' గళంబునక్ = మెడ 
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యందు, రమణీయ = సొగసుమోటీన, రత్నహారంబుక్ = మేలి పచ్చల 

పేరును (జాతా జాతౌ యదుత్క్భృస్ట్రం త్యదత్న మభిధీయ తే "అనుట బే 

నిచట గరుడపచ్చలు రత్నశబ్దము చే. జెప్పంబడును.. లేనిచా. రృదాక్ష 

సామ్యము సరిపడదు, రచాక్నమాలికకా 4 కాక్. = రుదాకలపే రగు 

నట్టు, లీలక్ = ఒయ్యారముగ, తాల్చి = పూని, నీతావధూటినిక =జానక్తీ 

దేవిని, గ్ర... గాక గ్రీ2మోకులక్నీ ్గ ప్రదమను, రాజయోగ = జ్ఞానయోగ 

మనియెడ్కు ఆవ్యాయ = నామము గల, అధ్యాత్మవిద్యక + కాక్ ౫ 

పరమాత్మ నుద్దేశించి చెప్పబడిన జ్ఞనశా స్త్రమునట్లు, అవధరించి=ఇయ్య 

కొని ("పేీమమోటక్ + కక =కూరిమి యెక్కు_డగునష్టు, (శ్రీరామ రామ 

రాను యనుచుక = “శ్రీరామ రామరామ” అను మాలమం(త్రగాపముగు, 

తనపేరుక = తన నామమును నుడువుచుక్ = (శవణమా తమున లోకులు 

తరించుటకుం బైకి నుచ్చరింపుచు, అద్భుతము + కక్. = అవ్చెరువ గునట్టు, 

కరుణత్రోక = నాయందలి కనికరముతో, (క్రీ మవాదేవగురుండు + ఐన= 

యోగలత్మ్మీవిరాజమానుం డగు మహాదేవుం డను పేరం బరంగు నా టబేశికేం 

(దుని స్వరూపుండగు, రామవిభుండు = [శీ రామచందుండుు ఎదుటక్ = 

ముంగలన్సు సామాత్కరించి: = దృస్దోచరుం డమ్యెను. 

తౌ. సొగసుల బంగరు దువ్వలువను గాపాయవ _స్త్రముగను, ఎక్కడి 

యుండుటచే గుం డముగ: గమండలువువడువున నున్నసింగిణి. నొకౌశేలను 

వేతొొకకరంబున యోగదండముచందమున నున్న నారసములన్కు గంఠ 

మున నల్లని రుదావములవలె నున్న గరుడరత్నములమాలన్కు ఉఊపనివ 

ద్విద్యపగిదిం దగుజనక రాజతేనయను వామాంకమునను బూని గోష్యమయ్యుం 

దారకమం(తరాజమును జగ త్నాపోపశమనమునకుం బైకి నుచ్చరింపుచు, 

మహాదేవుం డను నా గురుమూ ర్రిస్వరూపుం డై (శీ రామచం దుండు నాకు 

బతంత౦ంబుగం జూప కును. 
U భ్ యి యు, > ‘DE 



పద్య-౧౭.] టీకా తాత్పర్యవి శేపార్ణ సహితము. రిక్ 
౧ థి 

వ. ఇట్లు శిష్య వాత్సల్యంబున నావమాత్కరించి, నుదియనీర్ధ దండ 

నమస్కా_రంబులు చతుర్విధ పురుపార్థ్మపద చతేరకుర 
సమన్విత నారాయణన్థరణపూర్వకంబుగా నంగీకరించి 

కలకల నవ్వుచు శరీర త్రయ విలకుణావస్థా[తయసాత్నీ 
పంచకోశ న్యతిరి క్ర సచ్చిదానందస్వరూప (పత్యగాత్ముండ 

వైన నీవ సత్వ జ్ఞానానంద పరమాత శన్వరూవుయడ నై చెన 

చేను, నచ్చి చాసందరూ ప ప్రత్య గాత్మండ వై వెననీవని సర్యో 

పనిష త్పారభూతంబై న పరనుత త్త రహన్యార్థం బుపవే 

శించి యీ య భేదవిజ్ఞానదృష్టి చేత నిరతంబు న “న్న వలోకిం 

చుచు జీవన్ము_క్షినుఖం బనుభవింపుము. (పారబ్దభో గావ 

సానసమయంబున భుటాకాశం౦బు ముహాకాశంబునం గలి 

నినవధంబున నాయందు విబేహళకె కైవల్యంబు నొందెదు. 

నంచేహంబు చేదు; అని యాజ్ఞాపించి యిప్పు డీవు 

(వే చసురాణంబునం దభ్యాత రామాయణం బువూ 

హాశ్వరసంవాదరూపం ఖై బె యొప్పు,, నందు (నీ “రావు 

వాద బను నితిహానంబు ).. సీతారామాంజనేయిసంవా 

దం బనం (బవ 6; ర్రిల్లు, నదిసం తే పరూపంబుగానున నయ్యాష్థం 

బు విస్తరించి యొక్క పబంధంబుగా రచియించి నావేర 

నంక్షితంబు సేయుము; సర్భపాపవినిరుు కుండ వై కృతా 

ర్గుండ వయ్యెద వని యానలతిచ్చి త్రో హితుంశయ్యె; నంతట 

డుల్కని పరమానంద భరి తాంత కికరణుండ నై. ౧౭ 

త్రీ ఇట్టు = ఈలాగున, శిష్య వాత్సల్యంబునక్ = త నళిష్యుండ నగు 

చాయందలి పు త్తృఖావమున, సాతాత రించి = పొడ చూపీ, మదీయ = 

నాసంబంధములగు, టీర్ణ = నిడుపగు దండ = కజ్ణవ లె భూమి బడి. 
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చేయంబడిన, నమసా్క్శారంబులు = సాష్టాంగ పణామము౪ను ( ఉరసా 

శిరసా దృష్ట్యా మనసా వచసా తథా | పద్భా్యాం కరాభ్యాం కగ్గాభ్యాం 

డ్రణామోస్టాంగ ఊచ్య లే ” అని సాష్టాంగ పణామమునకు లక్షణము), 

చతుర్విధ = ధర్మ అర్థ, “కామ, మోక్షము లను నాలుగువిధము లయిన 

పురువ ₹ూ అర్థ = పురుషుడు పడయందగిన |[పయోజనములన్సు (పద = 

జసంగెడు, చతుః = నా-రా-య-ణ అని నాలుగగు, అక్షర=వర్ణ ములతో, 

సమన్విత = కలసీయున్న, నారాయణ = (“ఓం నమో నారాయణాయేతి 

మనో? పాసకః** అని (శుతియందు. జెప్పంబడిన) శ్రీమన్నారాయణ 

మం(తముయొక్క-, స్మర ఇపూర్వక మ్భుగాక్ = ఉచ్చారణ ముందు గలుగు 

నట్లు (శిష్యు లాచరించిన వందనమును యతులు నారాయణ యనుచు 

(గ్రహించుట సంప్రదాయము), అంగీక రించి=ని వకరించి, కలకల నవ్వుచుక్ = 

నాకుం గల భక్షి శ్రద్దలు నానందింస్ర్రచ్చు శరీర త్రయ = స్యా త్పంచీ 

కృతభహాతోత్తో దేవాః స్థూలోన్న సంజ్ఞకః”” _ అనుట చే పంచీకృత 

భనాతసంభవంబున్కు అన్నమయకోళాత్మకంబు నగు స్థూల శరీరమునకు ను 

(లింగళరీర మను నామాంతరముగల నూతుశరీరమునకును, కారణశరీర 

మునకును, విలక్షణ = “యథా ముంజాదిషీ కె వ మా శ్తాయు క్యా సముద్ధృతః। 

శరీర తితయా ద్దీరః | పరం ద్రహ్మావ జాయతే - ముంజ యను గడ్డినుండి 

దాని మృదువగు కాండను నేర్పుగ బై కిం దీయునట్టు (బవ్మాచర్యాది సాధన 

సంపన్నులగు ను త్తమాధికారులు శరీర తయమునుండి పరమాల్మను విభజించి 

కాంచిరేని అదియే తా మగుదురు”” అనుట చే నా శరీర తేయమునకు) 

భిన్న మైనవాండవును, అవస్థా త్రయసాక్షీ = (“ఇం దియె రర్భోపలబ్ది 

ర్షాగరితం - చతురాదీందియముల చే నగుపదార్భజ్ఞానయ జాగరితము ” అను 

లక్షణము గల) జూగదవస్థకును, “కర జేషూపసంవ్భా తేషు జాగరితసం 

స్క్కారజన్య (పత్యయ స్ప్వష్నః-ఇం,దియము లన్నియు. దమ తమ వ్యాపా 

రములనుండి నురలునఫుడు జ్యాగదవస్థయందలి సంసాారమవలనం గలిగిన, 
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మనోవ్యాపారము స్వప్నము నాంబడును*”” అను లక్షణము గల) స్యప్నా 

వస్టకును, (“మయూలాజ్ఞా నే ననోవృ త్తి విలయ న్సుషు వ్లీః - కారణశరీరము 

నందు మనోవ్యాపారము లన్నియు నడంగియుండుట నుషు ప్రియనంబడును ”* 

అను లక్షణము గల) సుషు ప్త బ్రవస్థకును, సాకీ = పరికించువాండవును, 

పంచకోళ = (మింద వివరింపంబడిన) అన్నమయాది ర పంచక మనక, 

వ్యతిరి క్ర క = ఖీన్ను6డవున్వు సత్ = (“సదేవసౌ మ్యేదమగఆనీత్”” అ 

గ్రోతినిబట్టి) కాల తేయాబాధ్యమానయును, చిత్ = (చిదేకరసో వ్యాయ 

మాతా” అను (శతిచ్చే శుద్ధచై తన్య స్వరూపమును ఆనంద = (“ఆనందో 

(బహ్మేతి వ్యజానాల్ 7” అను (శుతిచ్చే అఖం డానందఘనంబును నగు, 

స్వరూప = దివ్య దేవాయు గలవా(డవును, (పత్యగాత్ముండవు = కార్య 

కారణసంఘాతమునకు వే అగు (పత్య క్ష త్త్వ్వంబవును, ఐన = వినట్తి 

నీవ = నీవే సత్య + జ్జ + ఆనంద, స్వమాప + పర మాత్ముండను = 

(“సత్యం జ్ఞా జాన మనంతం (బవ్మ్నా”' అను మెొనలగు (శుతుల చ) అన్ఫత జడ 

దుఃఖ విలక్షణమైన స్వరూప పముగల పరాత్పరం బగు (బవ్మామును, ఐన = 

అగునట్ట నేను = నేను (అట్లు) సత్యజ్ఞు నానంద స్వరూపుండ నైన 

"నేన = పూర్యోో కృస్వరూఫుండ నెన నేనే, సచ్చిదానంద (పత్య్ధాగాత్ముండ 

వైన నీవు = పూరో కృ లక్షణలక్నీ తుండ వెననీవు (అనలా సచ్చిదానంద 

స్వరూప (పత్య-గాత్మత్వమునకు సత్యజ్ఞః నానంద స్వరూప పరమాత్మత్వము 

నకు నెట్లు శబ్ద బేదమేశాని యర్థ భేదము లేదో అస్లు కార్య కారణ సంఘా 
తాత @ క్రోపాధులకు భేవముగాని యాత్మస్వరూపమున కంవను భేదము 

లేదు, అని = ఈ రీతిని సర్వోపనిపుత్ = (ోసయశ్చాయం పురుషే 

శ్చాసావాదిత్యే - స ఏకః, సత్యమా త్మా [బ హవ (బహ్మ్నాత్షవ్యాత 

హన విచికిళ్స్యం, త్వం (బహ్మాని అవాం (బ్రహ్మాస్మి ఆనయోర వ్షరం నవి 

'వ్యతే తమేవావా మవామేవత్యంగతాః కలాః పంచదశ (పతిష్టాదేవాశ్చ 

స్వే (పతిదేవ తాసు | కర్మాణి విజ్ఞానమయశ్చ ఆత్మా పశే౭_న్యయే సర్వ 
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ఏక్లీభబ న్లి”” అను మొదలగు) నిఖిలోపనివత్తులయొక్కొ_, సారభూత = 

[ప్రభధానభూతంబగు, అర్థంబై న = తాత్సర్యమగునఃడి, పరమపురుషుని 

వా స్తవస్యరాపముయొక _, రవాస్యార్థంబు౯- = నిగూఢ మగు నర్ధమును, 

ఉపదేశించి = (పసాదించి తెలివీ ఈ = ఇ ట్లుప దేశించిన, అ భేదవిజ్ఞాన = 

జీవబహ్రైక్యజ్ఞానసంబంధ మగు దృష్టిచేతణొ = దర్శనముచేత, నిరం 
తరము = ఎడలేకుండ,. నన్నుక్ = పరమార్మస్వరూపుండ నగునన్ను, 

అవలోకించుచుక్ = (నిన్నుగా నన్నును శేవశేషి త్యముచేం) బరికింప్రచు, 

జీవన్ముక్తి సుఖంబు = (“వార్టామర్ద భయ కోధ కానుకార్పణ్యవృష్టి ఫి | 

నవ్మా వ్యతి గ్రాయతి యః సజీవన్ను క్త ఉశ్య తే॥ మానవాన్నిం వాంభావో 
నిర్మానో ముక్తమక్సరః | యః కరోతి గతోద్వేగ స్సజీవన్ను క్త ఉచ్య కే॥ 

యావతీదృశ్యకలనా సకలేయం విలోక్య తే | సాయేన సుష్ట సంత్యక్రా సజీ 
వన్నుక్క ఉచ్యకే॥ ఉద్వేగానందరహిత స్స మయాస్వచ యా ధియా | నళో 
వలే నచోచేతి సజీవన్ను క్త ఉఊచ్య లే! సర్వేచ్చా స్పకలాళ్ళంకా సృర్వేవో 

స్సర్వనిశ్చయాః | ధియా యేన పరిత్య కా స్స జీవన్ను క్త ఉచ్య తే॥ జగత్ స్థితి 
వినాశేషు సోదయా స్త్రమహమేషుచ | సమమేవ మనోయస్య సజీవన్ను క్త 

ఉచ్య తే॥ విశ్వాధిస్థాన చిన్నాతే నిర్వికల్పే చిదాత్మస 1 యో జీవతి గత 
న్నేవా స్స జీవన్ను క్ష: ఉచ్య తే॥” అను మొదలగు (శుతిశిర స్సులయందు( 

జెప్పంబడిన) జీవన్ను క్రిపలన6 గలిగెడు పరమ సౌఖ్యమును, అనుభ విం. 

పుము = కనుము. (పారబ్ద = ((ప్రస్తుతోపాధిచే నవళ్యముగ ననుభవింపం 
దగినృకర్శ విశేవముయొక_, భోగ = ఫలానుభవముయొక్క_, అవసాన 

సమయంబునక = సమా ప్రికాలమునందు (శరీరము నళించినవెంట నే 

యనుట), భుటాకాశంబు = ఘటమునందున్న మిన్ను, మహోకాశంబునక్ = 

భూతాకాశంబునందు కలనీనవిధంబునక్ = (ఘటము నశించిన వెంటే) 

యేకీభవించిన రీతిని * భుటాదిషు (పలీనేషు నుటాకాశాదయో యథా | 
మవహాకాశే పలీయనే తద్వజ్జీవా ఇహాత ఇని” అని గాడపావీయము, 
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నాయందుకొ = (బవ్మాము నగు నాలో, విదేవాకై వల్యంబుక్ = (“జీవ 

నుక్తిపదం త్యక్త్వా స్వదేహే కాలసాతృృతే ! విశ త్వదేవాము క్షత్యం 
పవనో2_ స్పంద తామివ॥ తద్య థాహి నిర్గాయనీ వల్నిశే మృ తా (పత్యస్తా 

శయీ తెవ మే వేదం శరీరం శే లే2_థాయ మళరీరోమృతః (పాణో (బైన 
తేజ ఏవ అశరీరో నిరిరదియో2_.| పొణో2..తమాః సచ్చిదానంద మాత 
సృ స్వరాడ్భవతి ** అను మొదలగు (శుతుల వేం (బతిపాదింపంబడిన) 

విదేవాకై నల్యమును, ఒంణచెదు = పడయం:గలనవు, సందేవాంబులేదు = ఇందు 

లకు సందియ మావంతయును లేదు; అని, ఆజ్ఞాపించి = ఇ ట్లాశీర్యదించ్చి 

ఇప్పుడు +- ఈను = ఇంక నీమి(దను, (బహ్మాండ పురాణంబునందుక + 

అధ్యాత్మ రామాయణంబు - ఉమామహేశ్వర సంవాద రూపంబు 4- ఐ 4 

ఒప్పుక్ = (బహ్మ్నూండ మను "పేరం బరంగ మహా పురాణంబునందు, ఒక 

భాగముగా నున్న అధ్యాత్మమను సార్థక నామముగల యొక రామచర్మితము 

గారీశంకరుల పరస్పరసంఫావ ణాత శక్యుగ నున్నది; అందుక + శ్రీరామ 
వాదయం బను నితిహాసంబు 4 నీతారామాంజెేయ సంచాదంబు + 

అనక్ + (ప్రవ ర్తిల్లుక్ = ఆ యధ్యాత్మ రామాయణమునందు నీ తాబేవికిని 
(శీ రామచం[దునకున్కు వానుమంతునకును, జరిగిన సంభాషణముగల శ్రీరామ 

వ్యాదయ మను నొకచిన్నకథ గలదు. అది = ఆ రామవా నయము; 

సం తేపహాపంబు + కావునక = న్ల్మూక్మసాయమై క్ల స్తమగ నున్నది 
కనుక, అయ్యర్గంబు = ఆ (గంథమునందలి భావమును, వి సరించి = విరివి 

చేస్తి ఒక్క పబంధంబు - కాక్ 4 రచియించి = గద్యపద్యాత్మక మగు 
నొక మహాకావ్యముగ నిర్మించి నాపేరక్  -- అంకితంబు + చేయుము = 
నాకుం గృతిగా సమర్పింపుము సర్వపాపవినిర్ము క్రండవు + ఏఐ కృతా 

ర్థుండవు = అయ్యుదవు = అందువలన జ్ఞ నాజ్ఞానకృతము లగు సమస్త 

దురితములవలన విడువంబడినవాండ వె కృతకృత్యుండవు కాగలవు అని 

యానతిచ్చి = ఇ ట్లాజ్ఞావించి, తీరోహితుండు + అయ్యేక = అగపడక 
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పోయెను (అంకర్థానమయ్యెను). అంకటక=-ఆ వెనుక, మేలు + కని = 

"తెలివినొంది, పర...ఐ - పరమ = సర్వోత్కృ్భృష్టమగు, ఆనంద = సంతో 

నము చెత, భరిత = సంపూర్మమగు, అంతఃంకరణుండక ౨ ఐ = చిత్తము 

నలవాండ నె. 

తా, ఇవ్విధంబునం (బియశిష్యూండ నగు నాయందలి ఫు తాధిక 

(పేమతోం (బత్యత మయి నాచేం జేయంబడిన సాష్టాంగదండ(పణామం 

బుల6 (గమంబున. బురుపార్థ చతుష్టయము నీయంజాలిన నా-రా-య-ణ 

అను నాల్లు వీజవర్షములతో, గూడిన “నారాయణి అను మంతోచ్చారణ 

ఫపూర్వకముగ నియ్యకొని (శ్రీ మహాదేవగురుండు మందహాస సుందర వద 

నారవిందుండే యిట్లనియె; వత్సా! న్ధూలనూత్భ కార ణంబు లనుమూండు 

మేనులకుం బెరయైనదియు. మెలంకువగలదియు, నిదురయు ననుము త్రెఅంగు 

లగు నవస్థలం బరికించుచుండు నదియు, అన్నమయ, (పాణమయి మనో 

మయ విజ్ఞానము యానందమయంబు లను నైదు కోశములకును వే ఆగు 

నదియు, సత్తు _ చిత్తు - ఆనందము స్వరూపముగా. గలదియు నగు |పక్య 

రక్షత్త(మ వగునీవే నిక్కువయు తెలివి యెలమియు రూఫుగం గల పర 

(బవ్మామ నైన నేను, సత్యజ్ఞూనానంద స్వరూప పరమాత్నుండ నెన నేనే 

నచ్చిదానంద స్వరూప (పత్య-గాత్ముండృవెన నీ వని యనులోమవిలోమంబు 

లచే నిట్లు నిఖిలోపనివత్తుల నిగ్గగునంళమైన (బవ్నాత త్త్యముయొక్క పరా 
క 9త్య గా తెక్యయాప మగు పరమర వాస్యమును నాకు చెలివీ మభియు 

నీ జ్రీవాత్తెక్య జ్ఞనావలోకనముచే నెల్ల ప్రుశును బరాత్సర స్య హాపుండ నగు 

నన్ను వీకీంప్రుచు (బతికి యుండంగనే కలిగిన మోత సంతోషము 
నొందుము. పీమ్మట నీ యుపాధి ననుసరించి వచ్చిన (పారబ్ధతాపకర్ళ 
విశేషయ శ్నీణించునంత నే దేవాపా తానంతరమునం గుండభో నుండు మిన్ను 
కుండ పోయినవెంట సే పెద్దమింటం గూడినవడువున నాలో నీవు గలియం 

గలవు; ఇందులకు సందేవాము లేదని దీవించి మజియు నిట్టపె నీవు 



పద్య-౧౮.] టీకాతాత ఎర్యవి శెపార్గసహితము, 41 

(“ఆను స్తేరామృ తేః కాలం నయేద్వేదా న్ల చి నయా?” అని చెప్పుటంకేసీ) 

(బ్రహ్మాండ ప్రురాణాంతర్లతం బగు న ధ్యాత్మరామాయణం బనునది శర్వాణీ 

క్రీశరుని చే నుపటేశింపంబడిన దై విలసిల్డుచున్నదది. దానియందలి (శీ రామ 

హృదయ మను నితివ్భృ త్రము (శీన తారాములేం బవనతనయునకు నుప దేశింపం 

బడి భాసీల్లుచున్న దీ. ఆ (శ్రీరామవాదయము నూత పాయముగ సంస్కృతే 

భాషలో నుండుటంజేసి యెల్లరకును సులభముగ బోధపడదుగాన డాని 

యందలి నిగూథార్థము నెల్ల వివరింపుచు సుబోధమగు శైలితో నాంధి) 

భావను గద్యపద్యాత్న్మకం బగు మహాకావ్యమునుగ విరచించి నాకు గృతి 

నిమ్ము. ఇ ట్లూనరి తివేని నీ జీవిత శేవంబు సార్ధకం బగు. సాంసారిక దోవం 

బులు నిన్న ంటను. చేయందగినదానిం జేసినవాడ వయ్యెదవని యాజ్ఞ నిడి 

యద్భశ్యుం డయ్యె; నయ్యెడ నేను మేల్మా_ంచి యనంత సంతోషా కాంత 

స్వాంతుండ నె ED ౧౭ 

అవ. శీ గుర్వాజ్ఞ యిట్టి దయినందులకుం దన యదృష్ట 

మును గొనియాడుకోనుచున్నా (డు. 

ఛా, (శ్రీ వి శ్వేశ్వరపార్వతీ(పియదము౯ $ (శీ జానకీరానువా 

క్యావిర్భూతముమారుతా త్త తజసుబోశధ్యం బైతగక శీమహో 

_ చేవాణార్యవ రాంకితంబుగనుధాశ తికొరాజయోగంబు సం 

భావింపక రచియింపంగ ల్లైనిక నాశ భాగ్యంబు సామాన్య మె. 

టీ. శ్రీ...దముక్ - (శ్రీ = “అణిమా మహిమాచైవ గరిమా లఘీమా 

తథా! పా ప్లీః (పాకామృ మోశత్వం వశిత్వం చాష్ట్రభూతయఃి? ” అను నణి 

మాద్య పే శ్వర్యసంపన్ను లగు విశ్వేశ్వర = జగదీశ్వరుం డగు సదాళివు 

నకు, పార్వతీ = భవానికిని (పియదముక్ - = సంతోపము నిచ్చునదియు, 

(శ్రీ...తమున్ - (శీ = రమాంశసంభూతురా లగు, జానకీ = జనకరాజ 

నందనయొక్క యు, రామ = (శ్రీ రామచందునియొక్కయు, వాక్య = 
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వేదసమ్ముతములగు బోధవ-చనములనలన, ఆవియ్భాతముక్ = అవతరించి. 

నదియు, నూరు... ధ్యంబు - మారుత + ఆత్మజ = పవనతనయుండగు వాను 

మంతునిక్కీ సు + బోధ్యంబు = సులభముగ బోధింపందగినది, ఐ - అగుచు, 

రాజయోగంబు = ఉఊపనిషదవాస్యవిద్యన్సు (శ్రీ...గను - శ్రీ = కాన 

సంపత్తి గల, మహాదేవ = మహాదేవుండనం బరంగు, ఆచార్యవర = నా బేళి 

శీందునకు, అంకితంబుగను = సమర్పింపంబడినకృతి యగునట్టు, ధాతిక్ = 

భూమండలమందు, తగక్ = అచందార్క_ముగ వెలయునట్టును, సంభా 

వింపక = ఎల్లజనులు పఠన పాఠనయలచే నాదరించున్టుగను, రచి 

యిుంపక్ == [పబంధరూపముగగ జెప్పుటకు, కక్ = ౭ట్యంచినది; 

ఇంకక = ఇటమోందన్కు నా = నా సంబధమగు, భాగ్యంబు = విశ్వ 

ర్యాది వడ్డుణసంప త్తి సామాన్యము + ఏ = సర్వజన సాధారణ మైన 

దియా? (కాదు లోకోత్తర మైనదని యర్థము. ) ఇచ్చట ఏ యను నవ 
8 యము వ్యతిరేకార్థకము. 

తా. తొలుత (శీ నీశారామలేం దమ భక్తు కోయ డగు వానుమంతునకు 

నుబోధముగ నుప దెళింపంబడినయట్లు (శ్రీపర మేశ్వరుని-జేం దన్మవీయురా లగు 

పార్వతీదేవికి సంతోషముతోం బెలుపంబడీర (శీ రామవ్యాదయ మనువపని 
మ(ద్రవాస్యవిద్యను నస్మద్దురువరుం డగు (శీ మహాదేవాచార్యునకుం గృతిగ 
భూలోకమున కావ్యతముగ నుండునట్లు సవృాదయన్భాదయా క్లోద?. వనక 

(ఫబంధరూపముగ నిర్మింపంగలి గను “గాను నా యదృష్ట్రము లోకో" త్త 
Td 

మెనది. 

అవ. చదువరులకు దినియందు మిక్కుటమగు మక్కువ కలలు 
గుటకు దీనిచే |బతిపాడింపంబడు (బహ్మమునకును దీనికిని ' =నర్ట్లే 
చాధ్యవసాయమును చేయుచు నీ (పబంధవూహ+ శ్వ్యమును 
(బక టించుచున్నాండు, 
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క దివ్యము భన్య మగు వు 

త్కావ్యము సంతతము మోాతశకాములచే [త్ 

తవ్యము వ_క్తవ్యము వుం 

వము భావ్యమును గ ర్రిశతవ్వనుం గాడే, _. ౧౫౯ 

ట్రీ, దిన్వము = (శ జ్షార్థసౌస్థవము గల్లి లక్షణయు క్షం బగుటచే) 

లోకో శ్తరమమునదియు, 1భన్యము=(వర్ణగణాది శుద్ధి గలుగుటణే) వేమ 

దాయకనున్సు అగు = ఐనట్టి, మత్ “-కావ్యము=న్మాపబంధము, మోకు “+ 

కాముల చేక 2 = ముముతువుల చేతను, సంతతము = నిరంతరమును (కోత 

వ్యము = ఆలకింపందగినదియు, వ క్తవ్యము = విని ఎల్లరకుం జెప్పందగి 

నదెయు, నుంతవ్యము = (ఉపనివ్యదవాస్య్మపతిపాదకము గాన పలుమణు) 

పరిశీలింప6 దగినదియు, భావ్యమ = పరిశీలించి బాగుగ నాలోచింపందగి 

నదియు, క్రీ క్కైతవ్యము = ((పతిపాదింపంబడిన యంశములన్ని యు చెంద 

మున నిలుకడగం బబ్బుటకు పు స్తకాపేక లేక ముఖస్థముగం) బఠింపందగినడి 

యు, కాదు + ఏకి = కాకుండునా ? 

తా. లోకో తరమును, శుభప్రదము నగు నాకబ్బము (బవ్మామువలె 

ము కియందు నిచ్చగలవారిచేత వింనదగినదియు, నొకరికి. జెప్పందగినదియు, 

1. “తదుపరి పునర్ను బూ[పాచాం*” మువర మనకో మాముడియేని 

బిందుపూర్వక బువర్షం బేని వై కల్పికముగ నగుననుట చే “భవ్యమ్ము" అను 

పట్ల మాముడియైనది.“భావుకం భవుకం భవ్యం కుశలం కేమమ స్తీ)ీయాంి” 

అని అమరము, 

2. చేత, తోడ, లోపల - వీని యాద్యక్షరశేవంబునకు లోపంబు, 

వెకల్నికంబు గాన మోత కాములచే నని యొనది. 

8. వ్యతిలేకకియ పై నుండు “నవధార ణార్థక ము స్వార్థక మగు”” 

ననుట చే కాదే? యనుపట్ల నగు నని యర్థము. 
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శ్చాగనగ వివేచింపందగీనదియు ననుసంధింపందగినదియు, వినుతింపందగినది 

యు. గాక యుండునా ? 

ఇంక పరమార్థ పరంబగు నర్థ మె టనిన. 

ట్. దివ్యము = స్వయం(ప్రకాశమును, భ వ్యమ్బు = నిరతిశయానంద 

మును అగు = ఐనట్టి, మత్కా_వ్యము - మణ్ = నాయొక్క, కాన్యము= 

(విద్వదనుభ వ సిద్ధమైన పరమాత శై మాక కాములవేక = నావలె 

మాకేచ్చగలవారి'చేకను సంతతేమ = 1 (“అను ప్తేరామృ తేఃకాలం నయే 

బ్వేదాన్షచి నయా ”” అనుటచే) ననిశమున్సు (శోతవ్యము = ((“ఆశత్మావా 

అరే (దష్టవ్య శ్యోంతవ్యో మ_న్లవ్యో నిధి ధ్యానికవ్యః 77 అనుట చే 

సధ్దురువువలన నుపదేశము పొంద6ందగినదియు, వ క్రవ్యము=2(“తచ్చి నృనం 

కత్క_థన మన్యోన్యం తత్ప్రభాపణం | ఏత దేకపరత్వంచ (బహ్మాఫ్యాసం 

విదుర్చుధాః”” అనుటచే) నొండొరులుం జెప్పుకొనదగినదియు, భావ్య 

మును = నిదిధ్యాసనము: జేయందగినదియు, కీర్తి తవ్యము = (క“హావు హోవు 

హావ” “ఆశ్చరోో వ కాకళలోస్య దపా ఆశ్చరో్యో జ్దాతా అను మొద 

లగు (శుతుల చే అ త్యాళ్చర్యముగం గొనియాడందగినదియు, కాదే=కాక 

యున్న దా? “ఏకద్వి తాగ్యెదివ ర్భానా మావృ త్తి ర్యమకం మతమ్ ! పదా శే 
చనల 

[. నిదురవచ్చుదనుకను చచ్చువజకును, నుపనిషదర్థ విచారముతో 

-గాలమును గడపవ లెను. 

2. తత్క_థనం = తనకుం చెలిసినమ్టున కొకరికి నుపదేళించుటయం, 

అన్యోన్యం = ఒండొరులును తేత్స్నభావణం = ఆ (బహ్మాస్వరూపమును 

(బవచనము. చేసీ చెప్పుకొనుచుండుటయు, ఏత దేకపరత్వంచ = ఆ (బవ్మా 
మునందు( జిత్తవృత్తి నిరోధపూర్వకముగ నేక తానత్వమును, బుధాః = 

| 

జ్ఞానులు, (బ్రహ్మాభ్యాసం = (బవ్మామునుగూర్న్చి యభ్య్యాస మని, విదుః = 

తెలినకొనిరి. 
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చావీ పాదానే తక్తద్బేదై ర నేకధా”” అని యమకలక్షణయ. కావున 
నీపద్యమున పదాంతయమక ము. గిరా 

అవ, “గురురెవ పరంబహ్మ గురుశేవపరాగతిః | గురురేవ 
పరావిద్యా గురురేన పరాయణమ్॥ గురురేవ పరాశకాస్థా గురు 
చేవ పరంధనమ్।|య స్యాత్సదుప చేష్టా సౌ తస్తాద్దురుతరో గురుః॥ 
గుశబ్ద _న్వన్థ కారస్స్యా (దుశ్వ్వ _నన్నిరోధకః | అన్థ కారనిరో 
ధొత్యా దురు రిత్య్వభిధీయ లే” అను మొదలగు (శుతులచేతం బర 
మాత్మనస్వరూవుం డగు తన గురునర్యునకు. బూర్యో క్రర్తి. 
నీ (గంథము నంకితముంజేయ నిశ్చయించి తొలుత గురుపరం. 
పరాభివర్ణ నమును జెయుచున్నా నని చెప్పుచున్నాండు. 

వ. అనివివారించి సంతోవభరితస్వాంతుండనై మదీయాచార్య 
పరంపరావతారంబు నభివర్టిం చెద. _౨౦. 

టీ. అని= పెని జెప్పినయట్టు, విచారించి = (నాలో-నేను యోజించ్చి 
సంతో.,,నై -సంతోవ = (నా కిట్టి యోగ్యత గలిగినది కదా యను) సంత. 
సము చేత, భరిత=పరిపూర్ష మగు, స్వాంతుండను = చి త్రమగలవాడను,, 
ఐ = అగుచు మదీ...రంబుక్ - మదీయ = నాయొక్క, ఆచార్య = 

గురువులయొక., పరంపరా = (కమముయొక్క, అవతారంబుకొ =, 

అవతరణికన్కు అభివర్షించెదను = పేర్కొనియెదను. 

తౌ. ఇట్లు నా నెమ్మనంబున నాలోచించి, సంతోషా కాంతాంత 
రంగుండ నగుచు గురు పరమగురు పరాపరగరు _పముఖావతరణ (కమముం 

జెప్పెద నది యె ట్రనిన. _౨౦.. 

అవ. “ దత్తా_లేయో. చేశికానాం (పథమ! పరికీరితణ”: 
అనుటచే నుపచేస్థల కెల్ల మొదటివాం డగు దత్తా తేయమవో. 

రిని బరమౌా_తృస్వరూపునిగ భావించుచున్నా (డు. 
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శా. సతామా[ తుండునిర్వి శే ముడుదనూ$స ర్వేందియనస్రాణహ్ఫృ 

చ్చిత్తాహంకృతిధి_ ప్రకాశ కండు సళచ్చితో మకాయుండు వీ 

ద్వత్తాపాంధతమః[ పదీపమయుం డాశత్శస్వామి భాసిల్లె (శ 

దత్తా తేయ గురుం డనంగజగదంశత ర్యామియై మున్నిలన్. 

టీ. సత్తామాతుండు=(ో కేవల సత్తామాత స్వభావం పరం(బవ్మా- 

సత్తామ్యాతం నిర్వికల్చ్పం (పళశా_న్హం ” అను (శుతిస్రతుల చే భూత భవివ్య 

ద్వ ర్వమానరూప) కాల్యతయా బాధిత స్వరూ పుండును, నిర శేషుడు = 

(౮ అత్సరం పరమం (బ్రవ్మ్నానిర్వి శేషం నిరంజనం ** అను (బవ్మాస్వరూప 

(పతిపాదక వేద వాక్యమునుబట్టి) 'స్వేతర విశేన విరహితుండును, తనూ 

...కుండు-తనూ = స్థూలదేవారాపనుగు నన్నమయకోశమునకును, సశ్వేం 

(దియ = క ర్చేం్యదియములు జ్ఞ సం్యదియములును గల (ఈ సర్వేందియ 

శబ్దము సెనున్న (పాణ, వ్యాత్, చి _క్తశబ్ద యులతోం (బ త్యేకించి యిన్వ 

యించును శాన, [పాణ = (క రేం దియములతోో గూడిన) _సపూణమయ 

కోశమునకున్సు వాల్ = జ్ఞా నేం దియములతోం గూడిన మునోమయకోళ 

మునకున్కు చిత్తే = ఆ జ్ఞాశేం దియములశోం గూడిన చి త్తశబ్దవాచ్యమగు 

విజ్ఞానమయకోశ మునకును, అవాంకృతి = శీవలావాంకారముతోం గూడిన, 

ధీ = ధీశబ్బవాచ్యమగు నానందమయకోశమునకును, (పకాశకుడు=సాకీ 

స్వరూపుం డగుట చెం (బకాళింపం జేయుచున్నవాండున్సు సత్ +చిత్ + 

తోవ + కాయుండు = (గ సచ్చిదానంద "తేజంకూటరూపం తారకం 

(శవా ఫీ అను [శతి చ్చే సచ్చిదాసందస్యరూ వుండును, విద్వత్ ...మయు. 

డు-విద్వత్. = జ్ఞానులయొక్క తాప = (దేహేం[దియాద్యధ్యాసవలనం 

గలిగిన) సంసార తాప్మతయమను, అంధతమః = “ాథాంధకారమునకు, 

(పవీపమయుండు = "పెద్ద దీపమువంటివా(డును (అను, ఆత శ్రస్వామి = 

సకలజీవాత్శకులను (పేరకుం డగుట చేం | బభువగు పరమాత్నుండే, (శీ... 
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రుండు-[శీ = భగవంతు. డగు దశ్తౌ(తేయ = (అతిమవార్షి నే త్రమవలన 

విస్లంశచే జనించిన) ద తా తేయమహాముని యను, గురుండు = ఆభా 

ర్యుండు, అనంగక్ష్ = అనునట్లు, జగ... ర్యామి-జగత్. ఎ చరాచరాత్శకం 

బగు సకల పపంచముయొక్క_., అంతర్యామి = లోపలనుండి నియమించు 

వాండు ఐ = అగుచు మున్ను = పూర్వమునందు, ఇలక్ = భూమి 

యందు, భాసీచ్ణెక = అవతరించి వెలుంగొందెను. 

తా. నిత్యమును, సర్యాభిన్న మును మవాదాది కార్యక రణ సంఘాత 

మున కెల్ల సాక్షీ యె చిత్స కాశముచే( (బకాశింపం జేయుచున్నదియు, 

సచ్చిదానంద ఘనంబును, ముముతుజనుల సంసారసం తాపమనియొడు 

ధ్వాంతమును దూలంజేయు చెతన్యజ్యో 3యే స్వరూపముగల గలదియునగు 

చక్యక్ష త్వమే దత్తాతేయాచార్య రూపమున నీ భూలోకమునందు. 

బూర్వకాలమున నవతరించి సకల జీవవృాదయాంతర్వ రిమె (పకాళించెను. 

అవ. ఇట్లు (నీవమున్నారాయణాంశ సంభూతుం డగు లీ దత్తా 

(కేయదే దెవ్రనకు. (బయశిష్యుం డగు జనార్ద నాచార్యుం 

'బేర్కొనుచున్నాండు 

క. ఆదకా(తేయగురు 
గ్రీదివ్వపదారవిందశసేవాది శీ 
మోదుండు (ప్రత్యతు[(ప 

హ్లోదుం డన (శ్రీ జనార్షళోనాహ్యయుం డొప్పున్, _౨-౨ 
టీ. ఆ...మోదుండు-ఆ = అమ్టు సు ప్రనిద్ధుండగు, దత్తా తేయ = 

దశ్తా తేయమవార్షి యను గురు = ఆచార్యునియక్క, (శీ=సకల సాము 
(దిక లక్షణసంపదల చేత, ' దిన్య = చేదీష్యమానము లగు పద + 1అర 

వింద = పద్మములంబోలిన పాన ములరక్క చేవా = పరిచర్వయెడు 
ఆది= మొదటిదియగు (ముఖ్యమగు) శ్రీ) శ్ర) = సంప త్తీచేత నన, మోదుండు = 

1. ఇచట నుపమితసమాసము, 
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1 (ఇస్ట్రవస్తులా భమునలన( బొడమిన సంతోషము గలవాడు, (ప...డుం 

(పత్యత = దృగ్జోచరుండగు, (ప్రహ్లాదుడు = (పహ్లాదుం డను మహాభ క్షం 
డితండు, అనక = జనము లనుకొనుచుండలా, (శీ... డు-్రీ = గురు 

భ _క్తిసంపద్యు క్రుం డగు, జనార్లన = జనార్డ ను డను, ఆవ్యాయు(డు = 

"ీరుగల' యాచార్యు(డు, ఒప్పుక్ _ తను. 

తొ. అట్టి దత్తాాలేయదేవుని యడుగుందమ్ములయొక్క_ సంవావాన 
థ్యానవ౦దనాదిపరిచర్యయే తనకు గొప్పసంపదగాం దలంచి యానందిం: 

చెడు జనార్టనాచార్యుండు (పస్లోదా పరాన తారమో యనునట్లు పరమభఖాగ 

వతా_గేసరు. డై ధరణిం జెలు వొంబెను. ౨౨ 

అవ. మజియు నా జనార్జన స్వామిని (ద్రిమూర్వ్యాత్మకునిగా 

వర్తించుచున్నాండు. 
రె 

ము. తన సౌళిల్యము శా స్రచింతనము నా 
తే్యుజ్ఞానముం జూచి షా 

చ్చినకూర్చి న్నిజదివ్యరూపములతో 

(శ భారతీమాతుకా 
మిను లే తెంచి యవహార్నిశంబు దను నె 

మిం గొల్వంగా (లీ జనా 

రనయోగీశ్వరుం డొవ్పె నెల్రైడ నవి 
'ద్యాభాంత మా రాండు. జె. _౨3 

యా 

టీ. తన = (జనార్గన మునియొక్కొ_), సౌశీల్యము = మంచిస్వభా 
వము గలుగుటను, శా స్త)చి ననముక్ = వేదవేదాంగముల నెల బరిశీలీంచు 

1. “ మోదుండు = ఆనందించువా.డు”” అని కొందణు ఉ తరపద 
par) 

(పాధాన్యముం జెవ్పీరి. కాని ధర a మెన్న ండునుధర్శి కాదు. 2, ఇచట 
తేద్ధరంబు భూ తార్థకంబు, 
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టను ఆత శ్రైక్షునమక్ = పరమాత్మవిషయక బోధను, చూచి = కని పెట్టి 

ె-చ్చినకూర్మి౯ = అత్యధికమగు (పీయముతో, (శ్రీ... కామినులు-((కమం 

బున-[శీ = ఇందిరాదేవియును, భారతీ = వాణియు, మోక్ష కామినులు = 

ఈశ్వరునివలన నెప్పుడు నధ్యాత్నవిద్యను వినుచుండునది -గాన మోక్షము 

నందు. గోరిక గల) భవానియు, నిజ...లతో-నిజ = శమతమసంబంధ 

ములగ దివ్య = అతిమనోవారము లైన, రూపములతోకా = మూర్తులతో 

ఏతెంచి = అరుదెంచిి నెమి్మక్ = అనురాగముతో, అవార్నిశంబు = 

రేయుం బగలును కొల్వంగాక్ = కొలుచుచుండంగా, శీ జనార్టనయోగీళ్వ 

రుండు = జనార్టనస్వామి యను మునితిలకుండు, అవి... డుండు -అవిద్యా = 

మూలా జ్ఞానమనియెడు, 1 ధ్వాంత = అంధ కారమునకు, మారాండుండు = 

వేవెలుగు వ = అగుచు ఎఎల్లెడక్ = ఎల్ల పదేశములయందును 

ఒ"ప్పెక = వెలుంగొం'దెను. 

తౌ, ఆ జనార్దన యోగీశ్వరునికిం గల జగ దతణమునందలి మంచి. 

స్వఫావమును గనుంగొని ఇతండు తప్పక జ'నార్దనుండే యనుకొని నీరియు, 

ఆతని ఛా స్తజిన్య జ్ఞానమును గాంచి దయరాయన నలువయే యగునని తలంచి 

పలుకుల వెలందియు, ఆయనకుం గల (బ్రన్మాడ్డూన సంపత్తిం జూచి, ఈతండు 

శంకరుండగొనని యూహించి జిజ్ఞాసువు రాలగు శర్వాణియు స్వస్వరూప 

ములతో నరుగుదెంచి మిక్కు_టనుగు మక్కువతో. దన్ను నారాధింఫు 

చుండ నయ్యాగీం[దుండు దనశిహ్యుల యజ్ఞ నమనియెడు చెంజీయకొటిని సదు 

పదేశమునెడు వెలుంగుచేం దొలంగింపు చు చెల్లెడల విలసిల్లైను. 

ఇచట నిజముగ లక్షీ మొదలగువారు రాకున్నను వచ్చినట్లు వరిం 

చుట చే నసంభవద్వస్తువర్ష్సనరూపం బగు నతీశయో క్రి యలం కారము. ౨౩౨ 

వా! 
Ci 

1.“ అంధకారో2_ స్త్రాయాం ధ్యానం 7” అం అమరము. 

2. ఎల్లక్ + ఎడ్ క్ ఎల్లశబ్బ దుతంబునకు సమాసంబున లోపం బగు. 

4 



ల్ న్తా రామాంజ నేయసంవాదము (ఆశ్వా-ం. 

అవ. అతనికి నేకోడేవగురుం డనునతం డం'తేవానీ యయ్యె 
నని చెప్పుచున్నాండు. 

తే_గీ. ఆ జనార్షనగురున కశత్యద్భుతముగ 
(శ్రమ బేకోగురు స్వామి $ శిష్య డయ్యె 
మును వనిష్థృమహోమునీంక| దునకు నర్ణి 
దాశరథి భ క్ల జై నచంశదంబు దనర, _౨5 

ట్రీ ఆ=అట్ర, జగార్షనగురునకుల = జనార్లను6 డనునాచార్యునక్కు 
(శీమక్ = (బన్మాజ్ఞానసంప త్తిగల, ఏకోరుగుస్వామి = ఏకోగురుం డను 
యోగి, ఆర్యద్బుతమగక =(గురుకుకూవయు, విద్యా గవాణధారణసామ 
ర్భ గమ మొదలగువాని చే నెల్లరకు) మిగుల నబ్బుర మగునట్లు, శిష్యుండు = 
అన్తవాన్కీ మును = తొల్లి, వనెస్థ = మె, తావరుణి యను మహామునీందు 
నకుక్ = మనార్షికేస్టునకుు దాశరధి = దశరధతనయు. డగు (శ్రీరామ 
ఛ్మదుండు (అపత్యార్థక తద్దితమ్సు అర్భిక్ . = విద్యా గహణాభిలావతో, 
భక్తుడు = భ_కియు క్లు( గన ఛ్యాతుడ్కు ఐన చందంబు = అయినట్టి 
పోలిక తనరక్ = చెలయంగ అయ్యెక- = అయి పరంగెను. 

దించుచున్నా (డు, 

సీ తనదు.వె రాగ్యంబుం శ గనుంగాని సిగ్ణుచే 
సనకాదిమును లజ$వెనుక నొదు౫ 

దనదుసద్భ క్షి చేం ఫ్ దగం గట్టువడి యింట 
(శ్రీకృష్ణుం డాత్మీయసేవం చేయం 
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దనదు విజ్ఞాన తీకర్ణ మునందుం (గుంకుచు 
గంగాదినదు లెల్ల $ గంతు లిడలో. 

దనదు పూన్తాత్మనంశతతసమాధిని జూచి 

_పపహ్లాదుం డాశ్చర్యశ పరత నొంద 

తే_గీ, స్వకృతగి తాదిళా స్త్ర భాశమ్యంబు లెల్ల 

వేదతుల్యంబు తె ధా(తి $ వెలయుచుండ 

వామదేవశుశాష్దన$వ్యాస భీష్మ 

సదృశుం జేకోజనార్షనశస్వామి వెలసె. ౨౫ 

టీ, తనదు = ఏకోగురుయో[యొక్కం గోదుగ్యువ, శ దస్తుదాతా ఖే 

పదా నాం న్యా తృమాస కే” అను కారికచేం దనదు వే రాగ్యంబను మొద 

లగుపట్ల నాత్మార్థకంబగు తా శబ్దమునకు నష్టిసమాసమునందు. దు7ాగ 

మము) వైరాగ్యంబుక్ - “దృృష్టానుశవికవిషయ వితృష్ణ్టస్య వకీకార 

సంజ్ఞ్ఞావె రాగ్యం, తత్సరంప్రురున ఖ్యా కే రుణ వై కృష్ణమ్” ” అని పాతం 

జల దర్శనమునందు. జెప్పంబడినయట్టు ఈ లోకమునందలి సుఖముల 

యందును పారలాకిక సుఖుములయందును “యగ్రైవ కాక విస్రాయాం వైళా 

గం తద్దినిర్శలం ” అనుటచే కా కిరోంతయందు.బోలి అత్య న్త్వమువిర క్తిని 

కనుంగొని = పరికించి సనకాదిమునులు = సనక సనందన సనత్కుమార 

సనత్సుజాతు లను మహామొనులుగూడ, సీగ్గుచేక = లజ్జచేత్స్క అజు + 

'వెనుకక = తేమ జనకుండగు విరించి వెనుకటిభాగమున, ఒజదుంగక్ = 

చాంసికొనియుండ ((బవ్మామానసపుతులగు సనవండు మొదలగువారు 

నమ్రతతో? దం|డివెనుక నుండగా నకోగురుని వై రాగ్యసంప త్తిని జూచి 

మా కిట్టి వై రాగ్యము లేదుగా యని సిగ్గుపడి మోము చూపనోడి (బ్రహ్మ 

"వెనుక చాండియుండీరని కవి యు త్పేంక్షీంచి నాయడు. ముందును ని్లై గమ 

నించునది) తేనదు సద్భక్తి చేకా జ (“అథాతోభ క్రిం వ్యాఖ్యాస్యామః 



ల్లి నీతారామాంజ నేయసంవాదము [౪7-౧ 

సా తన్మిక్ పరమ పేమరూపా | అమృత స్వరూపాచ | యిల్ల ప్లా పుమాక్ 

సిస్టోభ వత్యమృతోభ వతి తృపోభవతి”” అను మొదలగు నారదభ క 

నూ[తములచే నిర్వచింపంబడిన 'న్వేష్ట్రదెవమమునందలి పరమ పేమయేీ. 

స్వరాూపముగాం గల భక్షివిశేషము చేత, (శ్రీకృష్ణుడు = భగవంతుం డగు 

గోవిందుడు తగక = బాగుగ కట్టువడి = అరికట్ట(బడీనవాం డై, 

ఇంటక" = తన మందిరమునందు, ఆత్మీయ'నేవక్ ఆ తనయొక్క పరి 

చర్యను, చేయక = ఒనర్చుచుండయా, తనదు విజ్ఞానతీర్థయమనందుక్- = 

తనదు ఇ తన సంబంధము, విజ్ఞాన = ఆత్మానాక్ళ స్వరూప విచారణ. 

వలనం గలిగిన _్రహ్మోను భవజ్ఞాన మనియెడు, తీర్ధమునందుక్ = పరమ 

పావన జలమునంద్యు (కుంకుచుకొ = జలకమాడుచు గంగ ఆదినదులు 4- 

| 

ఎల్లక్ = గంగ గోదావరి మొదలగు ఫుష్కు రనదు లన్నియు, గంతులు 

ఇడంగక్. = మా కిట్టి మహాపుణ్యము అబ్బెనుగా యని సంతోవముతో 
నుప్పాంగుచుండలాా మబియునుు తనదు = తనయొక్క, పూర్ణ = 

(“పూర్ణమదః వూర్లమిదం పూర్తూత్చూర్లమదచ్య తే | పూర్ణస్య పూర్ణ 
మాదాయ పూర్ణ మే"వావళిమ్య తే”” అను (శతి చేత) సర్వపరివూర్గ మగు, 
ఆళ్ళ = పరమాత యందు, సంతత = 'తెంపులేని, సమాధ్గిక్ష = (“అవి 

తర. విచారానంచాన్మీతాయాపానుగముత్ సం పజ్ఞాతః విరామ పత్యయా 

భ్యానపూర్యః, సంస్కార వి శేపో2ఒ_న్యః”” ఆను పతంజలియోగసూ త్ర 

ములవేం (బతిపాదింపంబడిన సంజ్ఞా తాసంపజ్ఞా తాత కం బగు) సమాధి 
విశేషమును, చూచి = కనుగొని (పహాదుండు = | పహ్హాదుం డనునతండు, 

_అశ్చర్యపరతక డా అద్భుత పారవళ్యమును, ఒందక్ = పొందు 

చుండగా, న్య...బులు - స్వ = తనచేత, కృత = రచియింపంబడిన, 

గీతా = భగవద్దీతలు, ఆది = మొదలగు వానియొక్క., భామ్యంబులు = 
“న్నూశార్డో వర్ణ ్యతే యత్ర పదైః నూ తానుసారిభిః| స్వపదానిచ వర్జ్య కంచే 
భావ్యం భావ్యువిదో విదుః” అను లక్షణము గల వ్యాఖ్యాన విశేనము లు, 



పద (--౨౫.] టీ కాతాత ఎర్యవి శెషార్థ సహితము, త్తి 

ఎల్లక్ = అన్నియు, ధ్యాత్రికొ = భూలోకమునందు, వేదతుల్యంబులు = 
ఆమ్నాయ సమ్మిత ములు, ఐ= అగుచ్యు వెలయుచుక = అంతట వ్యా పీం 
చుచు ఉండక = ఉండలా, వామ...శుండు _ వామదేవ = యాజ్ఞ 
వల్క్య్యశిష్యు. డగు చామదేవుం డను మునితోను శుక ఇ వ్యాసాత్మజుండగు 
(శీ శుకమహర్షి తోన్కు అర్జున = శీ కృష్ణ శిష్యుండగు ధనంజయునితోను, 
వ్యాస = వేదములనెల్ల విభజించి (బన్మానూూతములను నష్టాదళ పురాణ 
ములను ననేక స్మృతులను జెప్పిన కృష్ణ దె్యృెపాయనుని తోడను, ఫీను = 
ధర్మరాజునకు సమస్త ధర్మముల నుపదేశించి యఖండ (బ్రవ్మాచర్య నిస్థా 
గరిస్టుండగు (శీ ఫీపహ్మాచార్యునితోడను సదృశుండు = సమానుండగు, 
ఏకోజ నార్షనస్వామి = ఏకోజనార్లనుం డను యోగి వెలసెక్ = (పసిధ్ధి 
కళ్ళను. 

వైరాగ్యస్యయాప నిరూపణ ము. 

సచేశనమలగ స్రీలు మొదలగనవియు, నచేతనమలగ నన్నము 
పానము ఐశ్వర్యము మెందలగుననియు నగు దృష్టపదార్థములయందును, 
కళ జ్యోతిష్టో మేన స్వర్ణ కామో యజేత”” అను మొదలగు (్రతులవల్యు 
కునంబడుచున్న స్వర్షైదిలోకమలయందు. బడయిందశిన యాను శవికవివ ను 
ములయందును, (తివిధ దుఃఖ సమన్విత ములనియు, వినళ్వరములనియు.: దలంచి 
ఆ దివ్యాదివ్య విషయములు సంపా ప్రమ లగనపుడుగూడ వానియందు 
విర క్షంబగు చి త్తముమయొక్క_ సంపా ప్రవిషయనుఖానుభ వమునందు సంగ 
దోషము లేని యు పేకుబుద్ధియే స్వరూపముగా గలదియు, యకమాన 
వ్యతిరేకై కేందియ సంజ్ఞ్యాతయమునకం టె నుత్క్హ్భాష్ట్రం బడు వశీకార 

సంజ్ఞ యే వైరాగ్య మనంబడు; అందు యకమాననంజ్ఞ్హ యన చతుంరాదీం దియ 
ములు తమతమ విషయములగు భూపాదులయందు. (బవ ర్తించుచుండ వానిని 

స్వస్వవిషయములనుండి మరలించుటకు6 (దైబల పయత్న ము, అట్లు (పయో 
త్నించున పుడు రాగాదులగు కొన్ని చి త్తకషూయ ఘులు పరిపక్యయు లగును] 



54 వీశా రామా ౦జ నేయసంవాదము [ఆళ్వా-ం. 

గొన్ని పక్య్టమయులు "ాంబోవ్టును. పక్వములు -గాబోవువానికం కై. పక్వము 

లై నవానిని వ్యతిరేక ముగ నవధరించుట వ్యతిరేక సంజ్ఞ యన (బడును. అట్లు 

పరిపక్వంబులగు రాగాదులకు( జతురాపీందియములను ద_క్తగ్విషయముల 

యందు. [బవ ర్తింపం జేయుటకు సామర్థ గ్రములేమిం జేసి విషయములయందలి 

వేడుకతో మాత్రము మనస్ఫులో నడ(యుంండుట యేెకేం దియసంజ్ఞ ; ఆ 

వేడుకతోంగసాడ నుండుటయు తమాముమాని సంపా ప్తములగు దివ్యాదివ్య 

విషయములందు ను పేకుబుద్ధివశీకారసంజ్ఞ యనంబడు, నీవశీ కారసంజ్ఞ యే 

యపరవై రాగ్య మనంబడును. ఇంక పర_వైె రాగ్యస్వరూపం బెట్లనిన, వేద 

వాదములవలనను సద్దురూపదేశమువలనను స్వానుభ వమువ అనను అనుమాన 

(ప్రమాణమువలనను యు క్తివలనను టబెలిసికొనయుడీన ప్రురుపో త్రముండగు 

శ్రీమన్నారాయణుని సామా త్మా_రముయొక నిరంతరాభ్యాసమువ లన 

రోజ స్టమోగుణ విరహీతంబై న స్త ప్ప్రగుణపరిశుద్ధి చేతం గలిగిన పరమపురుషుం 

డగు ఇక్రీమన్నా రాయణుండు పరిశుద్దుండు. వినయంబు లతనికి విఖిన్నంబు 

లను వివేకము చే బరితృ వ్రీినొందిన చి_త్తముగలయోసి వ్య కృంబులగు నైహిక 

విసయములయందును, నవ్య క్షంబులగు నాముష్మిక విషయములయందును, 

నత్య న్హమును విరక్షం డయి ఇ్రీమన్నారాయణ(పాప్రరూపం బగు పరమ 

పురుషార్థము నా చేంబొందంబడినదనియు. నవిద్యాదివాసనలెల్ల నశించిన 

వనియు జననమరణ [(పవాహరూపం బగు సంసారబంధం బెల్ల మొదలంట. 

చెగినదనియు( దలంచును. ఇట్లు శ్రీ పురుపో త్తమఖ్యాతిరూపంబగు జ్డన 

(పసాదంబుగల నుహాయోగియొక్ళు_ విషయములయందు నాసలేమియే 

యపరవై రాగ్యం బగును. 

ఇట్లు వ్యాసభావ్య వాచస్పత్యాదులయందుం గల పాతంజలదర్శన 

మర్శ్మంబు లెల్ల ముందు ఆయా ఘట్రములయందు విఫులముగ [చాయందల' 

చితిమి. భ క్తిజ్ఞానసమాధుల స్వరూపమును గూడ ముందు విశేషించి విన 

రింపలగలము. 



పద్య--౨౬..] టీకా తాత్పర్యవి శేషార్గ సహితము. ర్ర్ 

తా. తనకేం గల యిహామ్ము తఫలభోగవిరాగమును బరికించి (బహ్మ 

మానసఫ్రతులును నతులవైరాగ్య సంపన్నులు నగు సనక సనందన సనత్కు 

మార సనత్సుజాత నారదాదులు మా కటైవిర లేదుగా యని నానగోొని 

మోయు చూపనోడి తన తండివెనుక దాంఏియుండ, తనకు శ్రీమత్పరమ 

ఫురుషునియందు6 గల (పేమాతిశయగుణంబు చే నిబనుండె ముకుందుండు 

నిర ్ న్హరము దనమందిర మువంబడి పరిచర్యలం జేయుచుండ, ముటియు నంత 

టను బరిపూర్ణ ంబగు పరమాత్శ్మయందు దనకుం గల మాన సెక తానత్వరూప 

సమాధివిశేషముననలోకిం ది హిరణ్బకశిపునందనుండగు (పహ్లాదు. డాసహ్లాద 

పూర్ణ కాద్బుత సము దమునందు మునుంగుచుండ, ఇంకను దననంబంధం బగు 

విశేషస్టాన మనియెడు తీర్ధమునందుం (గుంకులిడి గంగాయమునాసరస్వతులు 

లాగేను గా లల ప్రజ్యాపగలు మాకిహ్య తుగదా తీగ్ధనామం బన్వర్థృంఓ య్యెనని 

సంతోవుతేరంగి తా న్తరంగ లై 'యుప్బొంగి తాండవంబులు సలువుచుండ్భ 

భగవ ద్రితలు (బవ్మాన్యూ త ములు మొదలనస సకల శా స్థ్రంబులకును దన చే6 

జెప్పంబడిన మహో ఫామ్యములన్నియు నుపనిసత్సమానము లై ధరణీతలంబున 

వ్యావీంచియుండ (గ వసి సివ్ట చామదేనులు (శ్రీశుకులు కన్వడియు చాదరాయ 

ణుండు ఖిష్ములు మొదలగు పరమభాగవ తా గగణ్యులతో సమానుం డగు 

చేకోజనార్లనయోగి _గ్రఖ్యాతినొందెను. ౨౫ 

అవ. ఆ యేకోజనాక్షనయోగికి నరహరివుహేశ యోగి 

ఛా(తుం డయ్యె నని పలుకుచున్నాండు. 

క. ధరలో నారాయణునకు 

నరుగతి నేకోజనార్దశన స్వామికి (శ 

నరహరి మహేశగురుం డ 

చ్చెరువుగ సద్భ క్రీ మెజబయ శిష్యుం డయ్యెన్ . ౨౬. 

టీ. చారాయణునకుక్ = నారాయణమవార్షి యొక్క యవతౌర 

రూష్రం డగు జనార్లనునకు, నరుగతిక్ = నరమానియొక్కు_ యంశ సంభ 



ఠ్6 నవీతారామాంజ నేయ సంవాదము [ఆక్యా-౧ 

వుండగు సవ్యసాచివడువున, ఏకోజనార్లనస్వామికిక్ = ఆ యేకోజనార్హన 

మయోసక్సి శ్రీ నరవారి మహేశగురుండు = శమదమాది సాధనచ కుష్టయ 

సంప త్తిగల నరహరిమ ఫశుం డను యోగి ధరలోక్ = ఫుడమియందు( 

గల చూూపజకు, అచ్చెరువు + కన్ = ఆశ్చర్యమగునట్లు, సద్భక్తి = పరమ 

(పేమాతిశయము మెజయక్. = విలనీల్టుచుండం౮గా, శిష్యుండు = అంతే 

వాని, అమ్యక = అయిత గెను. 

తా. ఆ ఏకోజనార్షనుండను యోగీం(ద్రునకు నరవారిమహేశుం డను 

యోని తొల్లి శ్రీకృన్ణరూపమున ననతరించిన నారాయణముహార్డి కి నర్జున 

రూపమున బుట్టైన నరుండను మానిపగిదిని చూచువారికి నాశ్చర్యకరమణు 

ననన్యభ క్షి యొప్పుచుండ నం తేవాసి యయ్యొను. ౧౬. 

అవ. ఆ నరహారిమ హేశ యోగిని గొనియాడుచున్నా (డు. 

చ. అతండు సమ _నసభూతబహిశరంతరనావృతబోధమూ ర్తి మె యె 

వితతసమాధి నుండు నెడళ వేల్పులుసూచియితండయా రెయా 

శతధృతియోరమావరుండొళశంకరుండో శుకుడోయటంచు 

నద్భుతమును బొందుచుండం బరి్ఫ పూర్ణ త నొవ్పె ధరాతలం 

[బునన్. _౨౭ 

టీ. సమస్త...మార్తియై - సమస్త = నిఖిలములైన, భూత = పృథ్సి 

వ్యడ్వోజో వాయ్వాకాశము లను సంచమహాభూత ముల చేతను మటీయు 

నాపంచమహాభూతముల కూడికవలనం గలిగిన నిఖిల జీవరాసుల చేతను, 

బహీః = పెన, అంతః = లోను, అగావృత = చుట్టువాజుకొనంబడని, 

బోధ = శుద్ధ చె తన్య మే, మూ ర్తి+ఐ = స్వరూపముగా. గలవాండై,. 

వితత = అఖండాకారమగు, సమాధిక = అసంప్రజ్ఞా తాత క ంబగు ననూధి 
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యందు, ఊండుక"  ఎడక్ = ఉంటెడ్ తిని, వేల్బులు? = (తింశతో_టి 

దేవతలు, చూచి = విత్నీంచి, ఇతండు = ఈ మహాత్కుుండు, ఆ= సుప 

సిద్ధు:డగ, శతధృతి ఓ = నలువయో ? లేక్క రమావరుండో = లత 
పతియో, లేక, శ-కరుండో = మహేశ్వరుండో, లేకు శుకుండో = శ్రీను 

కుండో, అయారె = ఏమియాళ్చర్యము అటంచుక్ = అనుకొనుచ్చు 

అద్భుతమును = అబ్బురమును, పాందుచు౯ = పడయుచు, ఉండక = 

ఉండగా, ధరాతలంబునక్ = పుడమి మొదలగు (పపంచమునందంత టను 

(ఇచట ధరాతలశబ్దము చతు ర్షశ భువ నాత్మక మగు [పపంచమునక ౦తేకు 

నుపలక్షణయు.) పరిపూర్ణతక్ = (_బ్రవ్మామే తానగుట చేత) నిండియుండుట 

చేతను ఒెప్పెక్ = వెలింగను. 

తా. ఆ నరవారిమహేశయోగి పృథివ్య క్వేజబో బాయ్యాకాశ బు లను 

పంచమహాభూతములచేశను, భూతపందక పంచీకృతేంబు లగు సకల జీవ 

రాసుల చేతను ెని లోన వ్యాపింపంబడని - శుద్ధ చైతన్య మే స్వరాపముగ € 

గలవాడై యఖంజడాకారం బగు నసంప్రజ్ఞాతే నామక సమాధియం దుండు 

నపుడు, పురందరాది సకలగీర్వాణులు పరికించి యీ మహామహుండు చతు 

రాననుండా ? లేక యా యాదినారాయణుండా ? లేక యాయిశానుండా £ 

లేక యా బాదరాయణియా ? అని తలంచుకొనుచు నాశ్చర్యము నొందు 

చుండగా వసుమతీతలమునందు నెలైడ నిండియుండిన చిదూపముతో 

నెలుంగుచుం డేను. 9౭ 

అవ. నరహరియోగికి నాగోజీరామయోగి  శిష్యుం 

డయ్యెనని చెపుచున్నాండు. 
MN | 

1. తద్ధర్మంబునధాతువు పె (దుతౌంతంబు లగునిడియెడులు వెకల్పిశ 

ముగ నగుట చే నాయొడియెడులు రాన పుడు ఉండు! అని తద్ధ ర్మార్ధక ముం 

2, [పథమమిోంది కచటతపలకు గసడదవ లగును గాన్క వేల్చులు 

నూచి యని సంధి. 
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క, ఆనరహరిసద్దురునకు 

(బీనాగోరామగురుండు $ శివ్యుం డై వి 

జ్ఞానంబునం (బత్యత్షు. 

శీనారాయణుం డనం (బోసిద్ధి వహిొం చెన్, ౨౮ 

టీ. ఆ = అట్లు స్కుపసిద్ధుండగు, నరవారి = నరవారియను పేరుగల, 

సత్ = విద్వాంసుండగు, గురునకుక = ఆచార్యునకు, (శీ-(బన్మా తేజ 

సంపన్నుడైన నాగోరామ = నాగోజీరాములను, గురుడు = దేశికుడు, 

శిష్యుండు + ఐ=ఉపానమయడై, విజ్ఞానంబునక్ = (బవ్మాజ్ఞానము చేత, 

(పత్యకు = స్వస్వరూపము చే నవతరించిన, (శీసారాయణులండు + అనక = 

ఇత (డు (శీమన్నా రాయణమూా ర్రియో యనునట్లు, (పసిద్ధి౯ = (పఖ్యాతిని, 

వహించెకా = పొందెను, 

తా. ఆ నరవారిను హేశుం డనుముహాయోగికి నాగోజీయనుయోగి 

శిష్యుండై విశేవజ్ఞనసంపద చేత నితంతు సామ చ్చ్రీమన్నా రాయణ 

మూర్తియా యనునట్లు లోకమున ఫునత నొందెను. =౨రొ 

అవ. ఇట్లు తనపరాపరగురు( డగు నాగోజీరామగురుని 
'జేరుకొని యమ్మహాత్తుని మాహోత్మ మును జెప్పుచున్నాండు. 

శా, రాజన్తూ ర్థులత్ డం జెంచెసగువై కరాగ్యోపర త్యాళు లు 
_శ్రేజం బొప్ప సహాయ శై మెజయ నశద్దివ్య| ప్రజోధన్ఫుర 

(చ్రాజాన్యన్వరియించి మాతునుఖసాక మాజ్యంబుతోనాన్చె నా 

గోజీరామగురుండు పండితులు గో$ర్కు... ల్తీర 'సేవింపలోన్. 

టె. శాజ్యత్ + యార్తులతోడక్ =ఫానీల్లు చుండెడు నా కారములతో, 
"పంపు+ఎసంగు = సొబగొందుచున్న , వై రాగ్య = వూర్యో కృరూప విర 

_క్రియు, ఉపరతి = (“ఇందియాళాం వివయేభ్య ఉపరణముపరతిః'”) 

ఇం దియములెల్ల శ బ్రాదివిషయములనుండి మరలించి (బవ్మామునందుం 



పద్య-30. ] టి కా తాత్పర్యవి శేపార్థసహిత ము.. ల్: 

చేర్చుట యుపరతి నాంబడు ననులక్షణమగల యుపరతియు అనెడు 

ఆళులు = కూర్చి నె చ్చెలులు, ఉా ల్తేజంబు = అత్యధిక "పేమ పకాశము, 

ఒప్పక = వెల్ల డియగనట్టు, నహాయలు4ని=తోడుప డువారలె , మెజయక్ = 

విలనసీల్లుచుండయగా, ఆ దివ్య... ఆస్యన్ -ఆ= సర్వమవార్షి పనిద్ధం బగు, దివ్యజు 

లోకో తరమగు, [పబోధ = (బన్నాజ్ఞానసంప త్తి యనెడు, రాజూస్యక = 

చం దవదనను (కాంతను), వరియించి = చేపట్టి, నాగో జీరామగురుండు= 

నాగోజీరాయు లను రాజయోగి పండితులు = జిక్టుసువ్రులగు తత్ జ్ఞులు, 

కోరయ్య._ల్ = తమయఫ్ఫీస్థములు, తీరక = నెజ వేజునట్లు, చేవింప౯ా + 

కక = తన్ను6 గొలుచుచుండలా, మోకు + సుఖ + సామాజ్యంబుతోక్ = 

ముక్తిరూపం బగు పరమసాఖ్య మనియెడు మహాసా[మాజ్యసంపదతో, 

ఒ"ప్పెక = వెలుంగొంటెను, 

తా. విర కి యుపరతి యను నెచ్చెలులు మూ రీ భ వించి తనకు 

దోడునీడె కొలుచుచుండ నొప్పెడు దివ్యజ్ఞూనసంప త్తి యను కాం తారత్న 

మును బరి గహించి యానాగో జీరాముం డనురాజయోగి మోత. సౌఖ్య మని 

యెడు నుహాస్మామాజ్యపదవిం బడసీ ముముతువులగు పండితులు నిరంతరము 

దన్న నారాధింపుచుండ భాసీల్లెను. దాగా 

అవ. బశ దనపరవనుగురుం డగు కోగేరుగురునిం 

క, ఆ నాగోరామునకుకా 

(శీనా రాయణున కజునిశీచెలునున భో కుం 

ఊఉ నెగజె నెల దిక్కుల: 
యాం య 

గోనేరుగురుండు ద త్త $+కోవిదు. డగుచున్. 5ం 

టీ. (శీనారాయణునకుక౯ = గశ్రీమద్దామోదరునకు, అజుని + చెలువు. 

నక = శతానందుని చందమున, ఆనాగోరామునకుక్ = అట్లు (పసిద్ధుం 
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డగు నాగోజీరామమాగికి, కో నేరుగురుండు = కో నేరప్పయను నాచార్యుం 

డు భ కుండే = శిష్యుండెనవాండే, త క్త ష-పరమాత్శత ల్త్వ్వమునందు, 

కోవిదుడు =విశేవజ్ఞానమగల వాండు, అగుచుక = జెచు, ఎల్ల దిక్కు_లక = 

నిఖిల దిగంతములయందును నెగజెక్ = (పసిద్ధి కెక్కె_ను. 

తా. ఆ నాగోజీరామయోశికి శీమన్నా రాయణమూ ర్తి కిం జతురాన 

నుండు బోలి కో-నేరుగురుండు శిష్యు. డై (బవ్మాజ్ఞనసంపన్నుం డగుచు 

సక లదిగంతేవి శాంతయశసు్కు_. డె విలనీ లైను, 30 
చి యా య 

అవ. ఆ కోనేరుగురుని నభినందింపుచున్నా (డు, 

ఛా ఆ కాశీతల సేతునుధ్య కలిత $జ్యాధీశ్వరోద్యచ్చిర 

్రీకోటీరనుణ్న సభార్చితని జాం ఘిద్వంద్వపం కేరువుం 
. డాకాాొది సమ_స్తత_త్త సము డాశయాతీత వి శేేశుం జై 

(ఛీకో నేరుగురుండు మోతువరల$న్నీ కాంతుండై. రంజిలెన్. 
టీ. ఆకాశీ...పంకేరుహుండు = ఆ 1కాశీతల + నేరు = వారాణకీ 

శ్నేత్రమ మొదలుకొని నేతుబంధముదనుక. గల, మధ్య = మధ్య దేశముల 

యందు కలిత = సునతనొందిన జ్యూధీశ్యర = ఫుడమిెళండ్రయొక్క, 
ఉద్యత్ = వెకీవ్యావీంచుచున్న [ఇది మణి పభలకు విశేషణము] శిరః = 

'మకుటములయందు, (శీ=శోఖాయు క్తములయిన, కోటీర= కిరీట ములనంబంధ 

మయిన మణి = గరుడపచ్చలు మొదలగు మానికములయొక్క, (పభా = 

దీప్త లచేతను, అర్చిత = ఆరాధింపంబడుచున్న, నిజ = స్వకీయములగు3 

అంఘిద్వంద్వ+పం శేరుహుండు = కమలములనుబోలిన చరణములమయొక్కృ_ 
యుగ్భముగలవాండును, [పంకే=బురదయందు, రువాము= వెంలచునదియని) 
పం కేరునాశబ్బమునకు వ్యుల్చత్యర్థము, అలుక్ సమాసము నుపపదసమాసమును] 
"ఆకాశ... ఈశుడు - ఆకాశ = మిన్ను, ఆది = వెందలగు, సమస్త = అనినా 

1 “ఆజ్బర్యాదాభివిధ్యోః' ' అనుటచే నిచట నాజ్జుమర్యా దార్థక ము- 
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ఇరువదివాలుగు సంఖ్య గల, తత్త్వ = తత్త గమలయొక్కు, నముదాయ = 

“మొత్తమునకు (కార్యకరణసంభఘాతమునకు), అతీత = మించియున్న, విశ్వే 

శుడు - (ప్రపంచమునకు నధిస్టాత, ఐ = అగుచ్కు మతియును, మోక = 

ము కియగెడు, వర = యోగ్యురాలగు, లత్ర్మీ = సీరిక్సి కాంతుండు4 ఐ - 

చరుం డగుచు, (శీకో నేరుగురుండు = విద్యాదిసంపన్నుుండగు కో నేరుగురు. 

యోగి, రంజిలెః" = ఫానీల్టాను. 

తౌ కాశీరామేశ్వర కే[త్రయలకు నడుమను నున్న కృుడమిలోం గల 

యెల్ల పుడమిెటండ్ల శిరమలయందు వెలుంగుచున్న కీరీటములయందలి మానిక 

ముల వెలుంగులను పలురంగులుగల పూల చే నెల్ల పుడును బూజింపంబడుచున్న 

యడుగుందము శలదోయి గలవాడును ఆకసము మొదలగు చతుర్వింశతి. 

తే త్స (ములకు బై వాంచగు నీళ్వరుని న్వరూపుండును, నగు "నాకో నేరు. 

గురువరుండు ము క్రి రమా కాంతకు ( గజాంకతుండగుచుల జెలం గెను. 

చతుర్వింశతి త త్త్యనిరూపణము. 

(ప్రధానము - (లేక మూల(పకృతి)ి మహాత త్ర స్ద్రమ్ (కేక బుద్ధి 

అవాంకారమును శబ్ద స్పర్శ రూప రస గంఫము లను నెదులే న్యా తేలును, 

పృథివ్య పేబోవాయ్వా కాళ ము లను నైదుమహాభూతములుత్వక, తొదోత 

జిహ్వా(ఘాణము లనుునెదుజ్ఞ నేందియములును, వాక్సాణిపాద పాయూపస్థ 

ములను నెదుక రేం దియములు మనన్సును గలసి యిరువ దినాలుగుత త్త 

ములు. వీనికి నతీశుండు ఫురుషుండు. ఈ పురుషుని యోగీళ్యరుం డందురు, 

అందు! (బధానము మహాత తత్త్వము మొదలగు (పకృతివికృతులకు చేడింటికి 

మూల మగుటవలన మూల పకృతి యనంబడుచున్నదది. ఈమూల[పక్ళతి 

దేనియొక్కొ_యు వికృతి కాదు. దీనివలన మవార్తే ర్త గమ నాంబడు బుద్ధి 

యుక్చేన్న మగుచున్నది శాన నీ బుద్ధి (పధానముయొక్క- వికృతి. దీనివలన 

నవాంకారము ఫుట్టుచున్నది న నవాంకారమునకు6 _బకృతి యగుచున్న్యవి. 

ఇట్లు అవాంకారముబేలన శబ్ద స్పర్శ రూప రసగంధము లను పంచతన్నాత 
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లును జనించినవి. అందు శబ్దత న్నాతమువలన నాకాశంబున్కు స్పర్శ 

త న్నా(త్రమువలన వాయువును రూపత న్నాతమువలన నగ్నియు రస 

తన్నా త్రమువలన నుదకమును, గంధత్ న్నాతమువలన భూమియు. బుట్టుటం 

చేసి యిట్లు శచ్చాదు లాకాశాదులకు. (బకృతులును నవాం కారముయొక్కా 

వికృతులు నగుచున్నవి, కాన నిట్లు మవాత త్త (ము అహాంకారము, 

శచ్దాది పంచతన్యాాతలు నను నేడును (పకృతులును వికృతులును నగుచున్న వి. 
ఇంక, జ నే్య్యదియములైదు, క ర్చేం్యదియమ్ములె దు, పంచమహాభూాతములును, 

మనస్సును గలసి యీ పదియాజును కేవలము వికృతులేకాని |పక్ళతులు ' 
గావు. పురుషు. డన్ననో (పకృతియును గాదు, వికృతియును గాదు. ఈ 
యర్థము నెల్ల సంకీ ప్రముగ నీశ ర కస్టాచార్యుండు చెప్పెను. “మూల 

( పకృతి రవికృతి ర్మహ దాద్యాః [పకృతి వికృతి య స్ప _ప్రషోడశకళ్చ 

వికారో న (పకృతి ర్నవికృతిః ఫురుషఃి " కావున *పంచవింళతిత _్త్ (బ్లో 
య్మతకు తా శ్ర మేన సేత్, జటీ ముందీ శిఖీ వావీ ముచ్య తేనా తసంళథయః I 
“ జృరుషునితో: గలిపి యిరువదియైదు త్త (ములను వివేచించి బాగుగ 

చెలిసికొనిన మనుజుడు ము క్షుడగునని కావీలమత సిద్దా న్హము - కాని దీనిని 
“ కక్ష తే ర్నాశబ్దం ** అను మొదలగు న్న్మూత్రములచేక శీ చాదరాయణా 

చార్యు లు త్తరమోమాంసలో ఖుండించిరి. ఈ యంశముల నెం ముందు 

విరివిగ వివరింపంగలము. (పకృతమునందు - “ఆశకాశాది సమ స్తత త్త 

నముదాయాతీత వి శ్వేశుండు” అనుపట్ట (పకృతి వికృతి సంఘాత మున కె 
జగదీశ్వరుండగు శ్రీమన్నారాయణుడు. నిమికోపాదానకారణుం డగు. 
చున్నా6 డని సమో చీనముగనీ చెప్పబడినది, 

అవ. తనరు సాయిద్దురుం డగు గినుహోదేవాచార్యు 

లాకో నేరు గురూ త్తమునకు నంతేవాని యయ్యె నని చెప్పు 

చున్నాండు, + 
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శా. అఆకో నేరు గురూ త్తముం గొలిచి ది 
వ్యాధ్య్యాత్య యోగంబు దా 

(సకల్యాణగుణ(పసిద్దుం డగుచుక్షా 

(నీమన్మహాో దేవలో 
య. కాచార్యు (డు సంగహించదె నతినా 

ఖం బొప్ప సాంప్ పనికా 

(న్ కృష్ణుండు భజించి విద్గు లొనరం 
జేశొన్న చందంబునన్. 

ఓ తు 
ట్ర (శీ... ఆచార్యుండు - శ్రీమత్ ఆ విరక్రిసంపత్సమన్వితుం డగు 

మహాదేన = మహాదేవుండను, లోక = (పపంచమున'"కెల్ల, వక = (పధానుం 
డగు ఆచార్యుడు = సదుపదేస్ట, (కీ... అగుచుక్ _ (శీ = ఒప్పీ నము 
లును, కల్యాణ = తేమదా యక ములునగు, గుణ = ఓరి యడ తన 
భక్షి, బై రాగ్యము మొదలగు సార్తి గక గుణముల వేత, (పనిద్ధుండు ణా 
ఎన్ని క ౫గలచా(డుు, అగుచుకొ - అయినవాండై [ఈ విశేవణము (శీ 

సర్వో త్తముండగు నాకో-చనేరు గురువర్యుని (వి శేషణో త్తర పదసమాసమ్ఫు) 
కొలిచి = నేవించి, (శ్రీకృష్ణుండు = భగవంతుం డగు గోవిందుండు, శ్రీజ 
అమ్మీ చేతను, క ల్యాణగుణ = సర్వనియంతృత్వ, సక్వేశ్వరత్వ, సత్యసం 
కల్పత్వ (పభృత్యనంతక ల్యాణ గుణముల చేతను (పనిద్ధాండగుచుక ణు 
విఖ్యాతుండగుచ్చు సాందీపనిక్ = సాందీఫుం డను మవార్షిని, భజించి ఇ 
ఆరాధించి విద్యలు = సమస్త శా _సములన్కు ఒనరకొా సమ్మ గముగ్య 
చేకొన్న చందంబునక్ = అభ్యసించిన వడువున, దివ్య + అధ్యాత 2 
యోగంబుక్ = సను స్ప విద్యల కెల్లి మిన్నంకగు వేడా న కౌ సంమును 
తాక = తాను (మహాదేవాభార్యుండు), అతిసౌఖ్యంబు + ఒప్పక్ జ అనా యాసముగ, సం్యగహపించెక్ = 'తెలిసికాచనెను. 
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తౌ, ముక్రిసంపత్సమన్వితుండగు మహాదేనుం డను జగబేకగురుండు 

వెని బేర్కొనంబడిన శో నేరువర్యు నారాధించి శమమ్కు దమము, తితిక్ష 

ఉపరతి లోనుణాం గల క వల్యసంపత్స్సదయు లగు సద్దుణగణముల చే 

ఘనత నొందుచు తొల్లి హేయగుణవర్ణి తుండును, ననంత కల్యాణ గుణగణ 

విరాజమానుండు నగు నందనందనుండు సాంద్ఫుని సేవించి యచిరకాల 

ములో సకలశా స్ట రవాస్యముల నె € చెలిసికొనిన యనువున జ్ఞానశా _స్టము 

చెల్ల నభ్యసీంచేను. 5 

అవ. ఇట్లు తనసాతూద్దురుండగు [శీ మహాదేవయోగిని 
'బేరుకొని మజియు నతని ననంతశ_క్రిసపంన్ను. డగు పర 

మూత శ్రస్వరాపునిగ నభివర్తి ౦పుచున్నా (డు, 

నీ అఖిలభూతంబుల $ నాడించుమాయను 

సొంపుగా నెవ్యం డాశడింపుచుండు 

గురుజనంబుల కెల్ల $ గురువు లై తగుహారి 

సారుల కెవ్వండు గురు $ వగుచు నుండు 

వివిధలోకంబుల $4 వెలిం౧ంచువెలుంగుల 

_ మించి యెవ్వండు 'విలింఫగించుచుండు. 

(బభువుల కెల్ల సోత్పంభు వె న బహ్మ్కుం 

(బభుం డౌచు నెవ్వంయ $ పరలసచుండు 

లేగ. సగుణ నిర్దణరూపు. డై $ నెగడుచుండు 
- నమ్మహోడేవ గురువరు $ నభినుతింప 

సకలనిగమాగమాంత శా స్త్రంబు లోప 

వనంగ మముబోంట్లకు నుతింప * నలవి యగునె. ౨౩ 

టీ, అఖిల + భూతంబుబక్ = చరాచరాత్మకంబగు సమస్త భూత 

జాతమునుు ఆడించు + మాయను = స్వవళము శావించుకొని (తిప్పుచున్న 
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మూలావిద్యను, ఎవ్వండు= ఏ జగ న్నాటకనూ తధారుండు, సొంపు గాక 
అతి వినోదముగ్య ఆడింప్రుచుకొ . ఉండుకొ _ నాట్యము చేయించు 

‘6 వింబో వళీక థం 
చుండునో ( మాయాబిం శీకృత్న తాం స్యా క్సర్వజ్ఞ ఈశ్వరః. | 
అవిద్యావశగ స్పవ్య స్త ఎద్వచి(త్యాద నేకధా || సర్వా న్తర్యామిళయు 
సర్వజ్ఞాండునగు నా జగదీశ్వరుండు మాయాధిస్థాతె (పపంచమును తన 
వశము చేసీ కొని (తిప్పుచున్న యామాయను లోంబఆఅుచుకొని యాడింష్ర 

లోకమునం వలి యాచార్య పురుషుల క ౦0దఅకును, గురునులె = ఉపదేశ 
కుల, తగు = జఒప్పుచుండెడు, వారివారులకుకొ = శివ కేశవులకు? 
ఎవ్వండు = ఏ మవానీయుండు గురుస్తు = ఆచార్యుండు, అగుచుక్ = 
జెచ్చు ఉండుక్ = ఉం డెనో.(“ అగురూణా మప్యవాం గురుః *” అను 
టచే నవతారపురుషుల కల్లం బరనూతు “దే పరమగురువు గాన నిట్లు 
చెప్పంబడియెను.) వివిధ ౨ లోకం౦ంబులక్ = పలుదెబింగుల నున్న చతుర్దశ 
భువనములన్కు వెలిగించు + వెలు(గులకొ = (పకాశింపం జేయుచున్న 
నూర్వచం[చాది దీ పులనుు మించి = హెచ్చి, ఎవ్వండు = ఏ స్వయం 
(పకాళ స్వరూఫుండు, వెలిశించుచుక్ = (పకాళింపం జేయుచు, 
ఉండుక =ఉన్నవాండో గోన త్యత నూర్యోభాతి న చక తారకం నేమా 
విద్యుతో భాంతి కుతోయమగ్నిః | తమేవ ఛా న్షమనుభాతి సర్వం తస్య 
భాసా సర్వమిదం విభొతి ** అను (శొతినిబట్టి పరమాత్సుం శు సర్యావనభాస 
కుండగటకుం (బమాణము) | పభువులకుకా ఎల్ఫ్లక = ఇందుడు మొద 
లగు 'నాధికారిక స్ర్రరుషుల కందఅకును సత్ + (పభువు = (పధానాధి 
"కార్మి. వన = అగ (బవ్మాకుక = చతుర్ముఖునకు, [పభుండు = శాస 

1. మవాద్వాచకంబు లగు నుకారాన్త తత్చిమపదంబులకు శువు 
వర్గ కయులలో చీదియెనం గావచ్చును శాన, (పభువు | పభుశు అని (పయో 
గము, 

చున్నా. = డను నీవాక్య మిందులకు. (బమాణము.) గురుజనంబులకుకా = 

ర్ 
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కడు జౌచుక = అగుచ్చు ఎవ్వండు = ఏ సర్వనియంత, పరంసచుక్ ఇ 

ఉండుక = (పబలియున్న వా౭డో, సగుణ = “డపొూసశకానాం ధ్యానా 

ర్గం (ద్రైవ్మాణోయా పకల్పనా *” అనుటచే మందాధికారులగు నుపాసకులక్ష 

నుపాసననిమి త్రము సర్వనియామకత్వ ము, సర్వేశ్య్వరత్వము, సత్వ సంకల 

తము లోనగు ననంత కల్యాణగుణ ములతోం గూడినడియు, నిర్గుణ హేయ 

సుణవిహీనము నగు. రూపుడు + ఐఏ = స్వరూపము గలవాంయనగుచు, 

ఇగడుదచుండుక = ఎన్నడు (పకాశించుచుండునో, అమ్మహాదేవ గురు 

వరుక = _పెని చెప్పంబడినట్టు సాముత్చరమాత్మస్వరూపుండగు నా మహో 
జేవుం డను నాచార్యవర్యుని, అభినుతింపక్ = వర్ణించుటక్కు సకల... 

శా_స్టంబులు - సకల జ సము స్పములెన, నిగమ కా మన్ష9 (బావ్మాణ 

రూపంబు లగు బుగ్యజుస్పామాథర్వ ము లను నాల్డు వేదములును, ఆగమ = 

వేదాంగములగు శిక వ్యాకరణము మెందలగునవియు, అంత =పర్యవసానము 

గల్క కా స్రంబులు = తల్తేద్భాస్యాదులైన శా స్రామయులు ఓపవు + అనం 

గక జ చాలీ యుండవనునప్రడ్కు మముబోంట్లకుక = మాబో(టి వార 

లక్కు నుతింప = కొనియాడుటక్కు అలవి + అగుకా 4. ఎ = వీలు 

పడునా ? [సతించుటకు శక్యము కాదని యర్థము. ] 

తా, (బవ్మామొదలు వీపీలికదనుకం గల స్థావరజంగమాత్మక మగు 
సమ స్మ్మపపంచమును (దిప్పుచున్న మహామాయను లోయబజుచుకొని ముమహో 

తుడు (దిప్పుచుండుసో నుణియు నాభార్య పురుషుల కెల్ల బరమాచార్యు 

లగు శివకేశవులకు గూడ నమవానీయు.ండు దేశికేందుం డగుచుండెనో _ 

ఇంకను - స్యర్షము ర్హ శ్రపాతాళాది చతుర్దశ భువనములనుం (బకాళింపం 

జేయుచున్న నూర్యుండు చందుండు నక్ష[తములు మెజఫులు మొదలగు 

వాని దీ ప్టులనుంగూడ k స్వయం(పకాళస్వరూఫుండు (పకాళింపంజేయు 

చుండెనో స్రరందర (పముఖాష్ట దిక్చాలురకును మణజీయు నితర పరిపాల 

కొలకును శాసకుండగు చతురాననునకు0టాడ నే పరమపురుషుండు నియంత 
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యె'యొప్పుచుండెనో, ఇట్లు అనంతేక ల్యాణ గుణగ౯ విరాజమానుండును 

హేీయగుణవిహీనుండు నగు నా మవోదేవదేశికేం దుని : గొనియాడుటకు' 

బుగ్యజుస్సామాధర్వణము లనియెడు నాల్డు వేదములును, “6 విక్ర వ్యాకర 

ఇం ఛందో నిరు క్షం జ్యోతివం తథా! కల్చ "శ్చతి షడంగాని 'వేదస్యా 

హు రృనీషిణః ” అని చెప్పంబడిన పాణినీయ నారదీయాది. శికాశా ప 

మును పాణనీయము బోపదేవీయము, కాలాషము సారస్వతమ్యు మొద 

లగు వ్యాకరణళా _స్త్రముు పింగళ బుషి కేదారాంతర్వాణి (పముఖ కృత 

ఛందళ్శా స్త్రైము, బు గాది మ్ల నిర్వచన రూపం బగు నిరు క్తమును 

వేదవిపాత జ్యోతిష్లోమాది కర ఛౌ లది నిక్షాయకం బగు జ్యోతిళ్ళా సం 

బున్కు త త్తద్వేదములయందలి మంత్రముల (పయోయాదికముం జెలిపెడు 

కల్పకా స్తమునను 'నాజంవేదాంగములును, పథమైంచనముగం గల్క త్త 

ద్భాన్యాది శా స్త్ర ములుగూడ సమర్థ ములు క; మబన పుడు, మాబోంటివార 

అకు పేరొనుటకు వీలుపడు నే-?. 23 

పరమాత్మ స్య పకాశత నిమాపణమయు. 

“వెలుయగనలమించి యెవ్వండు చెలింగిం చుచుండు” ” ననుపట్టు నుదొ 

వారింపంబడిన “నత(త నూ్యోభాతి” అను మొదలగు మాంత నర్జ్మిక 

మును (నీ రంగ రామానుజాచార్యుల వా రిట్లు వివరించిరి “ఆదిత్యవ రం తముసః 

పరస్తాత్ సదేకరూప రూపాయ” అను మొదలగు (శుతిన్మృతి 

(పమాణములను బట్టి (శీ భగవ న్నా రాయణా (బవ్మామునకు శుభా శయం 

బగు దివ్యమంగళ వ్మిగవాము గలదు. అట్టి దివ్యమంగళవి[గవాము గల 

పరమాత్నుండు నూర్యాదుల తేజస్సుల నెల్ల మీటిన తేజస్సు గలవాండుం 
ఆను నీ మర్మ తార్థమును “బ్లోతి ర్షర్భనాక్ '” అను బాదరాయణ సూ[తము 

యొక్క_ భావ్యమయునందు (శీ భాన్యు కారులవారు “సర్వ తేజసాం బాధకం, 

సర (తేజసాం కారణభూాతే. మను([౮ావాక 0 చాంగుస్ట్య పమిక స్య జ్యోతి 

ర ఎశ్యు లే” ఆను వాక్యముచే వివరించిరి. అందు “సర్వ తేజసాం చాధకింో 
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సూర్యాదుల తేజముల “నెల్ల నావరించియున్న దను నర్థము గల పదమ్ము 

ఆ పరమాత్మ లేజస్సుదాఫున సూర్యుందడును, చందుండును, నక్ష[తేముల్స, 

'మెజపులును, నగ్ని యు మొదలగు 'కాంతివిశిస్ట్ర పదార్థ ములు 'వెలుంగంజూల వను 

నర్భ ముగల “నత్మత్ర నూర్యో భాతి న చందతారకం నేమా విద్యుతో 

భాంతి కతోయమశ్నిః'” అను మం తపూర్యభాగమును బెలుపు చున్నది, 

మతియు నూర్యాది సర్వ తేజస్సులక్షును కారణ మైనదను నర్థము గల 

“త్ర మేవభె న చునుఫాతి సర్వం”” అను మంత తృతీయపా దార్థ మును 

“సర్వ తేజసాం కారణభూతం”” అను పదము వివరింపుచున్నది. ఇంకను 

పరిదృశ్యమానమగు నీ సూర్యాది లేజోవిశిస్ట వస్తుజాత మెల్ల నా పరమాత్ముని 

వెలుంగుచేత నే వెలుంగుచున్నదను నర్గముగల “తస్యభాసా సర్వమిదం 

విభాతి” అను మజాసాస్టకుర్థ పాదార్థృ మును “అను. గాహకరం” అను 

పదము (పకటింపుచున్నరణా ఆ భగవత్తేజమే నూర్యాది తేజస్సులకు 
నను(శావాక దునుటకు ““ యసహ్యాదితో్యోచాము ముపయుజ్యభాతి” అను 

మొదలగు (శుతిగూడ (పమాణము. ఇంతియకాక, _శ్రీమన్నారా 

యణ(బనాగముయొక్కొ_ వెలుంగు సాకాత్కరించునప్రుడు “పెజలగు 

సూర్యాది తేజస్సు లన్నియు. డిరోహితంబు లగు నని మం(తపూర్వభాగ 

మునకును వేజళూక వెలుంగు గలుగునపు డా వెలుంగసనవ నుపాదానభూతమగు. 

(ద్రవ్యమునకు ననుగ్రావాకత్వ మే నిమి త్సత్య్వమని మంతతృతీయ పాదమున 

కును, పరిదృశ్యమానములగు పదార్థములను ౫ నుంగెన౭జాలిన కన్నుల వెలుంగు 

నకు ననుగావాకము లగు వెన్నెల యెండ మొదలగుచానికింబో లె జన్మించిన 

'తేజన్సునకుం దనసంబంధముచే నిజకార్యకరణ సామర్థ్యము నాసంగుట 

యను లత్నణయగల యను[(-గావాకత్వమును అని నాఖృవీ పాదము, కిక నూ నర్థము 

సరియ కాని, దేవీస్యమానమగు చు సూర్యాదుల శేజన్సు ఎల్లరకు నో దరమగు 

చుండలా నద్మి పకాశింపదని చెప్పుట (పత్యక్షముంకు విరుద్ధ మేయనిన నెల్ల రకు 
నగపడుచున్న యతిభాస్వరమన నీ నూర్యాదిదిప్తే శ్రీముద్భగవన్నా రాయణ 
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(ువ్నాముశో నీయ౭బడిన స్వకీయ కాంతియీ కాని నూర్యాదులక స్వత స్పెద్ధ 

మైనదికాదు. మతీయు నీయర్థము భగవంతునిచే “య దాదిత్యగతం తేజో 

జగద్భాసయ లే2_ఖిలమ్ |! యచ్చందమనసీ యచ్చాగ్నా త తేజో విద్ధి మామ 

కం-అర్షునా! సకల (ప్రపంచమును వెలింగింపుచున్న యీ నూర్యాచంద్రమ 

సాదుల తేజస్సును నా తేజమనుశా నెజుంగు”” మని చెప్పంబడినదిగాన, 

కంటికి చీళటిలో మెజియంచున్న మెజుగుడుంబురువులం బోలిన యీ 

సూర్యాదులు (శీ భగవ ల్రేజముచెంత స్వయనుగ 'వెలుంగంజాలరనియు నా 

భగవంతుడే యయా సూర్యాదులను వెలింగింపు చున్నాండనియు. జెప్పుట 

సమోి-చీనము. ఇట్లు (పతిపదమునకును (ోతిస్న తుల నుదాహరింపుచు 

వ్యాఖ్యానము (వాయవలనినప్పు డొకొౌ్మ_క పద్య వ్యాఖ్యానము (పఠ్యే 

శీంచి యొకొ్కక (గ్రంథ మగునని యింతతో విరమించుచున్నా ను. 

అవ. ఇ ట్లాచార్యావతార[క ముమును జెప్పి తన సంగ 

'తే_గీ అమ్మహాదేవగురు చరశణారవింద 

పరపరాగాంశ భజనత ఫత్పరుండం బవశు 

రామపంతులకులజాత $ రానుమంతి 

మౌళి తిమ్గూంవీకా(వియాశత్య్మజుండి నేను, వర 

టీ, ఆ...పరుండక్- - ఆ=అట్లు జగత్స్ఫిసిద్దుండగు, మహాదేవ = 

చయుహాదేవుండనియెడు, గురు = ఆచార్యునియొక్క, చరణ ౫ అరవింద = 

అడుగుందామరలయంద'లిి, వర = మేలగు, పరాగ = ఫుప్పాడియొక్క, 

అంశ =ఒక చీన్న భాగమగు పరమాణువుయొక్క_, భజన=ఆరాధనయంద్యు 

తత్పరుండక = తదేక నిస్థుండను, పరశురామపంతుల = పరశురామపంతుల 

వారను నింటిపేరుగల, కుల = నంశమునందు, జాత =జన్నించిన, రామ = 

రామనామకుండగు మంతిమాళి = (ప్యడలతలమానికమునకును, తిమ్మాంబి 
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జా తీన్ శ్రమ్యుగారికిని, (పీయ + ఆల్మజుండక = ముద్దులపట్టిని నగు, 

చేను (లింగమూర్తి రి గురుమూర్థి యనుక'విని), ముం దున్న వన్థ్యంత 

పద్యయల = కడపటనున్న “సమర్చితేంబుగా నొనర్సం బూనిన” యను 

వచనరూపముతో నన్వయము. 

తా, ఇట్లు సర్వలోక ను(పనిద్ధుం డగు (శ్రీమహా దే వాచార్యుల యడుగు. 

చామరలయం దుండు మేలిపుప్పాడియొక్క._ చిన్ననలునును గొలుచుటయం 

దు నెల్ల ప్పుడు గడుని చృగలవాండ ను, పరశురానుపంతులవా రను నింటిపేరు 

Ke రామయామాత్యు నకు దిమ్మమ్మకును గూర్చ్మికొామరుండను నగు వేను. 

అవ, *నా వేర నంకితంబు సేయునము అను నాచార్యా 

జ్ఞానుసారంబుగ తన చేళికేం[దుం డగు మహాదేవయోగికి 

నీకబ్బమును సమర్పించెద నని చెప్పుచున్నాడు. 

క. (శీరానమనానముమం(తొ 

కారునకు నసంగనిర్విశకారునకు మహో 

కారునకు నిర్జి తావాం 

కారున క జ్ఞానభూమి$ కాదూరునకున్ 9౫ 

టీ. (శీ... ఆకారునక్షుక - (శ్రీరామ = (శీరామ యను వీజవర్డ విశిష్టం 

బన్క నామ = పర్యబహ్మూఖిభేయంబై న మంత = మాూలమంతమే, 

ఆకారునకుక్. = స్వరూపముణాం గలవానికిని (యదిద మర్ధజూత మచి 

'భేయభూకం త స్యాభిధానా వ్యతిరేకాత్ 1 (బవ ధా నాభి ఛేయోపాయ 

వూర్వక మేన గమ్య'ే”” అని మాండరాక్యోపనివద్భామ్యమునందు. జెప్ప 

బడినది 7న మంత పతీకమునకును (బవా శయునకును భేదములేదు) అసంగ 

నిర్వకారునకుక -. అసంగ = మవాదాది మాయా కార్యకరణసంభఘాత 

నంపర్క_ము లేనివారికిని, నిర్వికారునకుక - = ఊపచయాపచయ జనన మరణ 

పరిణామా ఫత్త్శరూపము లగు మడా ఏవవి కారములు లేనివానికిని మహా కారు 
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కునక = ోసవ్మాసకీర్ణా ప్రరుషః'” అను మొదలగు (శుతులయందు. (బతీ 

పాదింప(బశేన విశ్ళయాపము గలవానికిన్సి నిర్భిత = తనకు లోంబఅతుచుకళాన€ 

బడిన, అవాంకారునకుక = అవాంకొ రాత్మిక యగు మహామాయ గలవాని 

కిని అక్జానభూమికా - (“వీజజా(గ త్రథాజ్యాగ న్మవహోజాగ త్రథవచ్య్క 

జా(గత్స ప్న సథా న్వప్న స్ప్వ్వప్నజాగ త్ఫుషు ప్తకం!”*) అను నను 

క్ఞ్షునభూమిక లేడింటికిని చూరునకుక్ = దవ్వులనే యున్న వానికిని. 

తా. (శీరామనామరూపమూలమం[తమే స్వస్వరూపముణాల .గల 

వాడును మహదాది కార్యక రణసంఘాతే సంపర్కము లేనివాడును 

ఉనికి- ప్కుువు-పెరవవ - మార్పు - చిక్కుట - రూపుమాయుట-అనియెడు 

నీవస్తువికృతులు నాఅునులే;వాండును “*సహ(సశీర్షా పురువ స్పవా సామ 

స్పవాసపాత్ సభూమిం విశ్వతో వృత్యా అకశ్యతిద్దద్దకాంగులం”’” అను 

మొదలగు (శుతులలో. జెప్పినట్టు లనంత స్పరూపుండున్సు అహంకార 

మమ కారాదె మాయాగుణ విరహితుండును, తీ ప్త్రంమయూఢ - వికీ ప్తంబు లను 

నజ్ఞానభూమిక లు లేనివాడును. 

ఆజ్ఞనభూామికా స్వరూప నిరూపణము. 

వీజజూ(గత్తు, జాగత్తు, మహాజా గత్తు, జా(గత్ళ వ్రపస్నముః స్వప్నము 

స్వప్న జాగత్తు, సుషు ప్ల అని అజ్ఞానభూమిక లేడు - ఇట్టు గుహ్తావస్టా 

విశిష్తంబగు మోహము “పునలేవ పరస్పరం శ్లివ్లా భవత్యచేకాఖ్యః? * 

అనుట చే శెంటికినిగాని మూండిటికిలాని నార్తింటికింగాని యమైదిటికిలాని 

యాటిటికింగాని యేడిటికియాని (పతిలతణమునందు నన్యోన్య మేళనము _ 

గలుగు దుండునప్రుడు పబుబెజంగులం బరంగుచుండును. పైని చెప్పిన 

యేడుభూమిక లలో మొదటిదియగు బీజజా గద్భూమి కాలక్షణం బెట్టన 

“ (పథమం చేతనం యత్ఫా్యదనాఖ్యం నిర్శలంచితః | ఛవిమ్యచ్చి 

a ds 
తి జీ వాదినామళ స్రార్థభాజనమ్, వీజభాపం సం జా(గద్బీజ జాగ త్తదు 

చ్యకే॥ ”’ అనుబచే గాఢని ద్రండి లేచినవెంటణే సర్వస్వరూపిణి యగ 
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చితుయొక్క-_ పరిశుద్ధమగు మొదటి మాయా | పతిబింబిత చె చెతన న్య మెద్ది గలది 

యది తత్కాలమున "శవాదినామములటేం జెప్పుంబడుటప విలు శేనిదియ 

ముందు గలుగంబోవు జీవుడు, చితి _ అను మొదలగు నాసుములకు ఇ 

జీవాదిశబ్దముల యర్థములకో నాలంబన మైనదియు న మవైయవస్థల కెల్ల బీ 

రూపముగ నుండు జా గత్తుశాన నది సపజాగ్రత్తు న నా(బడును. ఇది వృత 

మునకు నంకు రావ స్థవడువున జ పేరాప్రుండగు జీవునకు నూతేనావ స్థ యః 

'యొబుంగునది. రెండనదియగు జూ గద్బ్మూమికయొక లక్షణం చె ట్లనిః 

కనన (పనూతస్య పరాదయం చావా మిదం మమ | ఇతి యః (పత్య 

య స్స్వ్వచ్చ స్త జ్ఞాగత్పాంగభావనాల్ ** అనుట చెం బరమార్యాయొక్క 

మవాచదాది కార్యకరణ సంఘా తాత్నక ౦ బగు చేహాదికమే సే ౫ నె తిననియు, 

గృవా తే తారామాదికము నాయవి యనియు నను పూక్వాన భనసంస్యా ర 

విహీనంటై న యే (పబల మగు నమ్మిక ((సత్యయము) గలదో యది జ్యాగ 

దూమికు ఇది యంకురావస్థ తరువాతం గలిగిన ద్విదళావస్థను బోలినది 
“గాన మొదటి వీజజా[గత్తులోం జేరదు. మజీయు నిది పూర్వానుభవ 

సంసా్కారము. లేనిదిెగాన మహాజా గత్తులోను జేరదు. ఇంక మూడవది 

యగు మహాజా్యాగత్సరూప మెట్లనిన “ అయం సోవా మిదం తన్న ఇతి 

జన్నాంతరోడితః, వీనరః (పత్యయః (పోక్తో మహాజా[గ దితిస్సురన్ 70 

అనుట వెనుకటి ప్రుట్టువులో నట్టుండెడువా(డను ఈ నేను ఆజన్మ ములో 

నాసంబంధ మగునదియ యిది యను మొదలుగ జన్న్మాంతే రానుభ వసంస్కా_ 

రమువలన కలిసిన బలివ్ఫమగు (ప్రతీతియె మహాజాగత్తు నాంబడుసు. ఇది 
పూర్వజన్మజ్ఞూనము గలమహాఫురుషులయం దే యుండును. దీనియందు దీర్చ 
కాలపుసంగతు లన్నియు క్షైూపకముగ నుండునుగాన, మహాజ్యగ _త్తనంబడి 

నదె. ఇంకను సాల్టవదియగు జా(గత్స (హృ ముయొక లక్షణ మెట్ట్రదనిన 

“ ఆరూథఢ మథవారూఢం, సర్వథా తన్గయాక్శకమ్ |! య జ్ఞాగతో మనో. 
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రాజ్యం జాగక్ళ గప్ప స్స ఉచ్య శే =” అనుటవేం జూడంబడినదయు 

జూడంబడనిదియు నై త_ల్తద్విషయరూపం బగుమనో రాజ్యము జూ గదవస్థ 

యం దెయ్యది గలుగునో యదిమే జూగత్స (హు మనంబడును, ఇచ్చట 

(చమాణరూపంబగు స్మరణకు వేజగు (పత్యయం బెల్ల మనోరాజ్య మన(బ 

డును గావున ““ద్విడందశు క్తి కాయూప్య మృగతృష్ణాదిభేదతః | అభ్యాసం 

జా గత (పాప్య స్వప్తో ౬ నేక విధోభవేత్ | *” అని చెప్పబడినది" 

అనయా నా యా య భ్యాసములనుబట్టి జా గత్స (ప్నము (చిపిటీక రణము 

చేయునపుడు (వేలితో మోందికంటి "అప్పను నొక్కునపుడు) ఒకచం 

(దుండే యిరువురు చందురులుగను, ముళ్తెఫుంజిప్ప వెండిగను, ఎండమావులు 

నీరుగనుు దోంచుట మొదలగు భేదమువలన ననేక విధయ లగుచున్నది. ఇంక 

నై దవదియగు స్పప్నముయొక్క_లకీణ ముట్లనిన, క అల్బకాలం మయా 

దృష్ట మేతన్నో వేతి య్మతహి | పరామర్శః (ప్రబుద్ధ స్య స స్స్వ్వప్న ఇతి 

కథ్య తే | చిరసందర్శ నాఖావా ద(పఫుల్ల బృవాద్యపుః। ”” అనుటవలన 

కలగాంచి మేలుకొనినవాండు తాను గలలోం జూచినయంళము నిజమగునా 

కాదాయని కొంత తడ వనుకొనుట యెద్ది కలదో యది యస్వప్నము నా 

బడును, స్వప్న జ్ఞానము విశేషకాలము చూచుట లేమింజే నీ చిత్తమున నిలు 

కడగ నుండంజాలదు. ఇంక నాజవది యగు స్వపష్నజాగత్తుయొక్కం లక్షణ 

మెట్టెదనన “*' చీర కాలానువృ త్తశ్చ స్వప్తోో జా[గదివోదితః 1 స్వప్న 

జూ(గదితి పోక జాగక్యపి పరిన్ఫురన్ ** అనుటచే జాగదవస్థవడువున 

విస్పస్ట్రముగల చాను (బత్యేక్నముగం జూాచినట్లు స్ఫురించుచు చాలకాలము 

"మనస్సునం బట్రయుం డెడు స్వప్నము స్పప్నజా[గ తృనంబడును. ఇంకను 

చనేడవదియగు సాషుప్తృతి యెట్టనిన * వడవస్థా పరిత్యాగ జడా జీవస్య 

యాస్థితిః | భవిమ్యద్దుఃఖబోధా-థ్యా సౌహు వ్రీ సోచ్యలేగతిః ** అనుటవలన 

ఎపెని జెప్పిన యాజవ స్థలను విడిచినవిమ్మట, జీవునియొక్కు. జడరూపం బగు 

న్థీతియే సుషు ప్రి యనంబడును. ఇది మరల ముందు జా(గత్స ప్రస్నమల 

# 
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యందు గలుగంబోయెడు దుఃఖానుభవసంస్కారముతోం గూడి 6 

డును. ఈ యవస్థయందు6 (టపంచమెల్ల "గాఖాంధకార బంధురముగ ను 

నజ్ఞ్యనమయులో మునియగియుండును. ఈ యజ్ఞానభూమిక లేడును మింద. 3 

నట్టు పరస్పరయమేళనము చే నొక్కాకటి నూజులకోల6దిగం (బ స్ప్వరింప( 

బహువిధకార్యాత్న్మకంబు లగు సెక్కు_యాపములు గలిగియుండును. 

ఇంక మహా కారునకుక” అనుపట్ల “నవ్యా సశీర్ణా?” ఇత్యాది (శ 

[పతిపాదిత 

విశ్వరూప స్వరూప నిరూపణము. 

జగత్కారణభూతుం డగు శ్రీమన్నారాయణుం డను పరమఫు। 

పుండు “* ప్రరున ఏవేదగ్ ంసర్యం యచ్భూతేం యచ్చభవ్యమ్ 7” అనుట వ 

భూత భవిమ్యద్వ_ర్హమాన కాలములయం దుండెశు నీ చరాచరాత్శక ౦బగ 

[పపంచమెల్ల * విష్టభ్యావామిదం క్పత్స్న మేకాంశేన స్థితో జగత్ ”' 

అను క్రీభగవద్వాక్యమును బట్టి తానే యై * పాదోస్య విశ్వాభూతాని 

(తిపాదస్యామృతం దివి?” అను (శుతిచే నీ సమస్త (ప్రపంచమును న్యప 

మేయుండగు తనయొక్క యొకపాదముగ ననగా నొక స్వల్పాంశముగ 

నుండ౯౮గాా 'తౌను (తిపాద్విభూతి సంపన్నుం బే యొస్టుయండును. జగ 

(దూపంబగు తనయొక్క_ స్పల్పభాగము 6 పాదో2_ స్యే హాభ వత్సునః క్ష 

అనుటచేత తనయొక్క మాయయం దిట్టు పలుమజు నగుచు వచ్చుచున్నది. 

ఇట్లు వచ్చినతరువాత “తతో వివ్యజ్ వ్య(కానుత్ - సాళనానశనే 

ఉభే ”” అనుటచేశం జాను దేవతిర్య జాను హ్యదినా నాకారుం డె యో 

(పపంచమునం దంతటనుగూడ వ్యావీంచి కళ అత్యతిన్ట ద్దశాంగుళం సెల్ 

_్రహ్మాండగోళమునకం. బై గకూడం దన త్రిపాద్విభూతిచే నతి్యకమించి 

యుండెను. సర్వ వేదాంత వేద్యుం డగు నా పరమాత్ముండే గళ తస్మా ద్విరా 

డజాయత ** అనుటచే వి రా డేవారూపంబగు నీ (బ్రహ్మ్మిండమున్నై సృజి 

యించి “విరాబో అధిపురుషః ** అనుటచే నా (బహ్మాండమునందు జీవ 
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రభూపముగంగూడం చానే యుండేనను నీ యర్థమెల్ల ను త్తర తాపనీయమాు. 

నందు.గూడ * సవా ఏవ భూతానీం దియాణి విరాజో దేవతాః కోశాం. 

శ్చ సృష్ట్వా |ప్రవిశ్యామాఢో మూఢఇవ వ్యవహారన్నా సే మాయయమైవ ”” 
అని యిట్లు వెప్పంబడినది. 

క. ధీరునకు, భ క్షజనమం 

చారునకు, నిరంత రాత్యు$దారునకు, నిరా 

థారునకు, నిఖలజగ దా 

థారునకు, న నాద్యఖండిశత శరీరునకున్ . ౨౬ 

టీ. ధీరునకుక = (“ధీర స్ష్మత నమువ్యాతి ** అను గ్ తావచనమును 

బై లాభాలాభములు జయాపజయములు మొదలగునవి తనకు. గలుగు 

నపుడు కేదమోదములు లేక యెప్పుడు నొక్క_తీరుగ నే థేర్య స్థెర్యములు 

గలిషియుండుచానికిని భక్త,..... నకక - భక్త = తే న్నా శయించిను 

జన = మనుజులకు, మందారునకుక = (వాంఛికముల నీజేర్చు చుండు. 

టచ సంతానపాదప మైనవానికిన్సి నిరం... నకుక్ - నిరంతర = ఎల్లప్పూ 

డును అతి 4 ఉదారునకుక్ = మక్కుటమగు నొదార్య య *లవానికీని, 

నిరాధారునకుక = సకలమునకు నధిస్థానభూతుC డగు తనకు నొక ్యాలం 

బనముతో. బని శతేనివానికీని, నిఖిల జగత్ + ఆధారునకుక = అనేక 

కోటి (్రహ్మోండములకు నధిస్థాన మైనవానికిన్సి అనాది. ..నకుక - అనాది= 

పుట్టువులేనిడియు, అఖండిత = వినశ్వరము కానిదియు నగు, శరీరునకుక్ = 

దివ్యమంగళ వి గవాము గలవానికిని, 

తా. “ ఛళ్యేణ హిమవానివ ” అనునట్టును * గీ సంపదలు గల్లు 

తతీ మహోజనుల వాదయ | మభినవోత్పలాకోమలం బగుచు నుండు | 

నాపదలు గల్లునపుడు మవహోమహీధ | రాశ్శసంఘూత కర్కశం చై 

తనరు బలే అనునట్లును మవోనైర్య స్థెర్యములు గలవాడును తన్ను" 
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.గొలిచెడు జనులస నమరతరువు వడునున నఫీస్థఫలముల _ నిచ్చుచుండు 

"వాడును అనారతమును అత్యధిక మగు నా దార్యము గలవాడును సర్వా 

ధిస్టానభూతుండు గావున తెన కొకన్నిపాపుతోం బని లేనివాండును, సమస్త 

(ప్రపంచమునకు నాలంబనం బై నవాండును, జననమరణములు లేని దివ్య 

మంగళ విగవాము గలవాడును, విజ 

అవ. ఇట్లు తటస్థలతుణమును జెప్పి, స్వరూపల క్షణ 

మును (బకివాదింపు చున్నాయండు. 

క వ్యాపకునకుం, (దిశరీరా 

తేపకునకు, నిర్జి తావశ లేపకునకు ద్ 

దీపకునకు, సచ్చిత్సుఖ 

రాపకున, కనంతవిశ గకదాపాతు శ్రనకున్. 39౭. 

ట్, వ్యాపకునకుక్ = “అంతర్భ్చహిళ్చ నారాయణః” అను (శుతిచే 

“లోన సెని దానె యెనవానికిన్సి (తిళ ...నకుక్ - (త్రిశరీర = స్థూలనూక్న @ 

కారణములనియెడు మా(డుశరీరములయొక్మ_, ఆలేపకునకుక = సంపర్మ్క_ము 

లేనివానికి, నిర్జిత = జయింపంబడిన, అవలేపకునకుకా = (కామ కో ధ"ద్యరి 

వడ్వర్లముయొక్క_) దర్పము గలవానిక్రి ధీ...నకుక్ - ధీ = బుద్ధికి, దీప 

కునకుక = అత్నానాత్శనిశయజానము నిచి పకాశింపంబేయు మన 

వానికిన్తి సక్ Gon సక్ చ మండునదియ, 

చిత్ = శుద్ధ చైతన్యఘనంబును, సుఖ = నిరతిశయానందసాం దంబుకు 

నగు రూవునకుక" = స్వమాూపము గలవానికిని, అనంత... ఆత్మునకుక్ - 

“అనంత = అపమేయమన్క విశ్వరూప = (తన మాయ బే చాను కొనిన) 

విరాట్బ్వరూపమే, ఆత్మునకుక జు దివ్యళరీరముణా౯గలవానికిని, (శీకృృన్ణ 

భగవానులు సవ్యసాచికి “పశ్య మే పార్థ రూపాణి శతళో థ సవా సళ” 

"అను మొదలు జెన్నీ కనంబజుచిన ““అనేకవ క్షినయన మ నేకాన్ఫుత 
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దర్శనమ్ | అవీకడివ్యాభ రణం దివ్యా నేకోద్య తాయుధకు॥ దివ్యమాల్యాం 

బరధరం దివ్యగంధానులే పనమ్ | సర్వాశ్చర్యమయం దేవ మనంతంవిశ్వతో 

ముఖమ్॥ దివి నూర్యుసవా సస్య భవేద్యుగప దుశ్జితా॥ యది ఫా న్సదృ 

తీసా స్యా ద్భాన స్తస్య మహాత్మానః తృతెకస్థం జగత్క్భృత్స్నం (పవిభ క్ష 

మనేకభా॥ *” అను మొదలుగం బేర్కొ నంబడీన విశ్వరూప మిచట గమ. 

నించునది. 

తా. మచిియు, “ సభూమిం విశ్వతో వృత్వా అత్యతిస్ట. ద్దళాంగు 

లమ్ *” అను (శుతిచే సర్వమును వ్యాపీంచియున్న వాడును, స్థూలనూత్ము 

కారణ శరీర సంపర్కము లేనివాడును కామ, క్రోధలోభమూనా మద 

మాళ్సర్యాదులు లేక నిరవాంకారుం. డెనవాయడున్కు ఇది సత్యము ఇది 

యసత్యము-అను నిశ్చయజ్ఞానము నొసంగి బుద్ధిత త్హమును (బకాళింపంజేయు 

చున్నవాండును, కాలత్రయా బాధ్యమానంబును స్వయం(ప్రకాళ మై 

నర్యావభాసకంబును, నిరతిశయానందనునంబు నగు విగహంబు గలవా? 

డును తనమాయ చేత. చాను సర్వ్మపపంచమయు. డైనవా౭డును. 32 

అవ. ఇట్లు భగవంతునియొక్క_.  సాలంబన నిరాలంబ 

నాత్మకం బగురూపదర్టియము స్వరూపము గలవా(డుగ నభి 
వర్శింపంబడిన (శ్రీమహా టేవుం. డను తన యాచార్యుని నామో 
చ్బారణపూర్వక ముగం జప్పుచున్నాండు. 

క, (శిమద్దతా[ చేయవు 

హామునిసద్భశునకు, | శ్రీమ$హో దేవగురు 
స్వామికి వతసశాం౦ంత 

ర్యామికి విజ్ఞానభూమి$ కారామునకున్ విరా 

టీ. శ్రీమత్... సదృళునకుక - (శ్రీమత్ =జ్ఞానసంపత్స మేతుండగు, 

దశ్తాకేయ మహాముని = సామాన్నారాయణావతారమూా ర్తి యగు దతా' 
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(కేయ మసహార్షి తో, సదృశునకుక = నమానుం ,డైనవానికిని, తతసర్యాంత 

ర్యామికిక్ - తక = (పపంచమునం దంతటను వ్యాసీంచియం: షి సర్వ = 

చేతనా చేతనరాపములతో నున్న పదార్థ ములన్నిటియొ! 3 అంతః = 

లోపలనుండి, యామికిక = నియమించుచున్న వానికీని, విజ్ఞానభూమికా 

రామునకుక. - విజ్ఞాన = విశేవజ్ఞ్వ నాత్మక ములయిన్క భూమి కా = స్థన 

ములయందు, ఆరామునకుక = రమించుచున్న వానికిని ఇట్టి విశేషణ 

విశిష్టం డగు, శ్రీ మహో దేవగురుస్వామికి క్ = (శ్రీమహాదేన = (శ్రీ మహో 

జివ. డను, గురుస్వామికిక. జ నాయొక్క. గురువులగు యోగీందునకు. 

తౌ, ఆచార్యుల కల్ల? బథమాచార్యుండగు నత్తాతేయమనాక్షతో 

సమానుండేనవా(డును ళ్ రు ఆదిత్యే తిస్టక - ** అను మొదలు నంత 

రామి _వాహ్మణమునందు జెప్పంబడినయట్టు సర్వాం ంతరుండ గస వాండునుః 

శు భెచ్చ మొదలగు విజ్ఞానభూమిక లయం చెల్ల పుశును డ్రీడించుచున్న వాడు 

నగు (శీ నుహాదేవగురుం డను యోగీం మునకు, 

అంక ర్యామిస్వరూప (పతిపొదనముం 

బృనాదారణ్యకమునందు స ప్రమ బాహ్మణయునందు 5 యః పృథి 

వ్యాం తిస్ట్రన్ పృథివ్యా ఆ నరోయం పృథివీ నవేద యస్య పృథివీ శరీరం 

యః పృథివీ మ న్తరోయనుయ త్యేషత ఆత్మా న్తఠ్యా మ్యన్ఫుతః ఇవీ 

పరమపురుషుడు పుడమి మొదలగు పంచభూతములయందున్తు చీశటి 

మొదలగు వానియన్నిటియందునుండి ఆ పృథివ్యాదులకుం ెలియంబడ 

కండ నా పృథివ్యాదులే శరీరముగం6 గలవాంణడై యా పృథివ్యాదుల నెల్ల 

నియమించుచు. జిదూూఫుండైె  యున్నవాండో యతండే నీలో నున్న 

జననమరణాదులు లేని యాళ్మమైొ యంతేర్యామి నాంబడును---అను [శుత్తి చే 

నంత ర్యామిస్వరూపమును బెలియందగును, 
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విజ్ఞానభూ+మికా నిరాపణము, 

జ్ఞూనయోగభూమిక లను స్ట నయోగులు "పెక్కు తఅంగుల నుడువు 

చున్నారు. ఐనను వసిస్టమహార్షి శ్రీ రామ దందునితో. జెప్పిన రీతినిబట్టి 

మోక్షయు నీయంజాలిన విజ్ఞానభూమిళలు ఏజే తోపట్టుచున్నవి. అవి 

యొవ్వి యనిన £--- “ జ్ఞూనభూమిళ్ళు భేఛచ్భాఖ్యా (పథమా సముచావ్యాతా |! 

విచారణా ద్వితీ యాతు తృతీయా తనుమానసా ॥ సత్త్యాప త్తిశ్చతుగ్థి స్యాత్ 

తతో సంస క్తివామికా పడార్థభావనసీ షష్టీ సప్తమి తుర్వగా స్మృతా 7౬ 

ఆ యేడిటిలో మొదటిది శుభేచ్చ యనియు, రెండవది విచారణ యనియు 

మా౭డవడి తనుమానస యనియు, "నాల్ల వది సత్త్వ శ్రీ యనియు, నైదవని 

యసంన క్షి యనియు, నాజవది పదార్థభావన యనియు, నేడవది తుర్యగ 

యనియు సార్ధకనాముములతో. జెప్పంబడుచున్న వి. 

శ్రీ రామ సం దునకు నసిష్టమవార్థి చెప్పిన విధం బెట్ట దనిన = 

ఈ బృమాం స_ప్తపదాంజ్ఞాన భూమి మౌకర్ధయానఘ | నా నయా జ్ఞాతయా 

భూయో వూవాపం ే నిమజ్దతి కక ఆజన్మశుద్ధుండ వగు నో శ్రీరామ 

భద్రా ! ఏడువిధములుగ నున్న యీ జ్ఞానభూమికను నీవు సావధానముగ 

నాలకింపుము. దీని స్వహాపమును బాగుగ నెజింగినవాడు మజల మోనా 

మనియెడు నడునులో బడి మునుం/గండు- అనియు “వద్ది బహుభేద్యే 

యోగినో యోగభూమికాః 1 మమత్వభిమతానూన మిమా ఏవ సుఖ 
[పచాః ” = యోగులు యోగభూమికలను పలువిధములుగం జెప్పు చు 
న్నారు కాని సాకు శుఖీచ్చ మొదలగు నాచే జెప్పంబోయుడు నీ యేజే 

మోకు సౌఖ్యము నీంజానినవని తోపట్టినని. 

(1) అందు మొదటిదియగు శుఖేచ్చానిర్వచన మెట్టిదన $= * కిం 

మూడ ఇవ తిస్టామి (పేతేహి వా సస సజనెః | వై రాగ్యవూర్వమి జేతి 

ఖ్యఖ్ధే శే క్యుర్యశే బుధ 8°” చేను మూనంనివడు వున చేల యి టూరోక 

-యుండెదను ? (బవ్మాత త్త పృసాత త్కారమునకు నుపాూయభూతము అగు 
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నుపనిష,చ్చా సంముల చేత, జనుల నహావాసము మొదలగువాని చేతను 

పరవ స్తుత త్త (ము గనుంగొనియెద నను నతుల వై రాగ్యపూర్వకంబగు తేలంప్పు, 

శుభీచ్చ నాంబడును. 

ఈ వెందటిజ్ఞానభూమిక “తమేతం వేదానువచ నేన (బావ్మాణా 

వివిదిన గి యజ్ఞే న దానేన తపసా చాక కేన?” అను [శతిచేం (బసాదింపం 

బడిన జనాాంతరీయ నుకృకకరఫలభూత మగు (పత్య క్ష త్త్వ వివిదిషయే 
66 యె యున్న ది. ముటియు నిందులకు (పత్యగ్వివిదెహాం బుగ్ధెః కర్మాణ్యు 

త్చాద్య శుద్ధితః |. కృ తాస్థాన్య స్తమా యా న్లి [పావృడ సే మఘనాఇవ”” 

తనే నీజన్మమున యాని జున్నాంతేర మనందులాని విధ్యు క్షయగ నాచ 

రింప(బడీన సత్క_ర్భుము లన్ని యం. జి త్తశుద్ధిద్యారా (పత్య క్రత్వమును. 

జెలిసికొనియెడుతలంపును గలిగించి కృతకృత్యములై * శీయన్తే 2 చా 

స్య కర్మాణి త్నిన్ ద్భషే పరాసచే** అను (శతి పమాణానుసారం 

ఇగ వర్షా కాలయనంత మందలి మొగుళులం బోలి నశించును. 

(2) విభారణా జ్ఞానభూమికా అక్షణయ ౩ శాస్త స్మానసం 

పనై ర్యెరాగ్యాభ్యాసపూర్యకమ్ సదాచార పవృ త్తిర్యా (పోచ్యతే. 

సా విచారణా” అధ్యాత్మళా _స్ప్రవిచారణయు, సత్సు రువ సేవయుం నను 

మొదలగువానిచేం బరమవై రాగ్యమునకుం -గారణభూత మగు దృశ్యపదా 

రము లెల్ల మాయికములని వానియందు దోపారోపణపూర్వక ముగ సదా 

చారమునందు. (బన _ర్లించుచుండుట విచారణ యనంబడును, 

(8) తను మానస జ్ఞానభూమి-కా నిళూపణము :_ “ విచారణా 

శుభేచ్చాభ్యా మిని యాన్థేన్యుర క్షఠా | యత సొ తనుతాభావాత్ (పో 

చ్య శే తనుమానసా ** మోదం జెప్పంబడిన విచారణవేతను, శుభేచ్భ చేరను. 

గలిగిన శ హైది విషమయములయందలి వై రాగ్యము దేనియందు గలదో యది! 

తేనుమానస యన(బడును. 
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షి (పెమా౭యడును జాగరణ సంజ్ఞ గలవి. 

ఈ భూమికయందు విషయములయందలి దోవదర్శనముచేత మన 
స్సాయావిషమయములయందు. (బసరింపక ఈ&ీణించునుగాన దీనికి తనుమానన 
యని పేరు. మజియు “శోతవ్యో మంతవ్యో నిదిధ్యాసితవ్యః”” అని [శతి 
యందు బెప్పంబడిన ([శవణమననస మేత మగు నిదిధ్యాసయే యిది యగును, 

(ఉ) సత్వాప _త్రస్వరూపము:---భూమికా తితయాభ్యాపా చ్చిళ్తార్థ 

నిరేర్వశాత్ | సత్వ్వాక్మని స్థితి శస సత్త్యాప తి రుడావృాతా”” చెని 
'జెప్పంబడిన మూండుభూమికలమయొక్య_ సంత తాఖ్యాసమువలన ననాత్భ 

పదార్థములయందు. జి ల్తము దగులువడక సత్తామ్మాత స్వరూపం బగు శుద్ధ 

(బవ్బామునందు నిలుచుట సత్త్వాప ల్సి యనంబడును. “నత్తావశేవ ఏవా చై 
చతుర్థం భూమి కాం గతః” అనుట చే నీనాల్లవభూమికయం దచారూఢుండు 
చావ్యావృత్తులనెల్ల మజఆచి (బ హక తొనచిత్తుండె యుండును. మజియు 

“ సమ్య గ్థానొదయే చిత్త పూర్ణ చం! దోదయోప మే | నిర్విఫాగమ నాద్యంతం 

యోగినో యు క్షచేతనః | సమం సర్వం (ప్రపళ్య న్లి చతుక్టీం. భూమిశాం 
గతాః” | అనుటచేత నీనాబ్టవభూమిక యపరోత్షజ్టానరూపము గాన 

సాధనకోటిలోం జేరదు. మతియును, ోజీవన్లు కే సారతమ్యుం శిప్రే భూమి 

(త్రయేభవేత్ | విదేవాము క్రిసదృకీ సప్తమి భూమి రుచ్యకే”” అనుటచే 
ముందు చెప్పంబోన్ర మా౭యతయభూమిక లయందును జీవన్నుక్తిలో నవా నర 

భేదములు గలుగును. అందు నేడవభూమిక విడేవాకై వల్యముం బోబినది. 

ఖః భేద సత్యత్వ బుద్ధి నివ క్మింపకుండుటంచేసి శుభేచ్చ్యు విచారణ, 

తనుమానస్క,అను నీమూండుభూమికలును (బవ్మాజ్ఞానమునకు సాధనభూతములు 

గాని జ్ఞానకోటిలోం జేర నేరవు. కావుననే “భామికా(తితయం త్వేత చామ 

జాగదితి స్మ ఖతమ్! య థావ ద్భెదబుస్ధై స్రదం జగజ్ఞా గతి దృశ్య తే”) అను 

వాక్య్యము-చే నీమాండును జాగరణ మని చెప్పంబడినవి. 

౮ 
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“పంచమ్యాదయ గీ సోభూమయో నిర్వికల్ప సమాధ్యభ్యా సక తేన చి శ్ర 
విశా న్టితారతమ్యేన సంపద్య నే” అనుటచేత నసంస క్రి, పదార్థభావని, 
తుర్యగ అను నీమాండుభూమికలును నసంపజ్ఞాతే మనియెడు సమాధివి శే 

వముయొక్క_ నిర నరాఖ్యాసమువలనం గలిగెడు చి _ర్త్వి.శాంతియొక్క 

తారరమ్యము చే సిద్ధించును. 

(5) ఇంక నైదవది యగు నసంశ క్రియను భూమియొక్క. స్వరూపం 
జెట్లనిన: దశాచతు స్థ యాభ్యా'సా దసంసర్లఫలాయ-చ | రూఢస త్త § 

చమత్కారా (పోకా౭ సంసకి నామికా” ెని జెప్పండీన శుభేచ్చ 

మొదలగు నాబ్ద్లభూమిక లయొక్క్ల నిరంత రాభ్యాసమువలన€ ((బాతిభానీక్ర 

కవయములందు రాగాఫాసము నివ ర్తించుట యను లాభ ముకొజణకును, 

నిరతిశయానంద( పౌ _ద్దీకొజుకోను పరమసూత్షంబగు (బహ్మానందమును 
(గ్రహించుటవ నతిదృథఢముగ నివ్చన్నంబగు నేర్చ్పుగలది యసంస కి యను 

చై దవభూమికయగును. “పంచమి భూమి కా మేత్య నుషు వ్రిపదనామికామ్! 
శాన్నాకేషవికేషాంక ్తీన్టత్య దె (కమ్మాతకః”” అనుట"చే నీ యదవ భూమిక 
నుషు పి యనంబడును. ఇంక నాజనభూమిక యగు పదార్థభావనియొక్క_ 

నిర్వచనం బెట్లనిన. 

(6) “భూమి కాపంచకాభ్యాసా త్భ్య్వా త్మారామతయా దృథమ్ | 
అభ్య నరాణాం 'బాహ్యానాం పదార్థానా మభావనాత్ | పర్మపయం శే "కేన 
చిరం పయ 'త్నే నావబోధనమ్ | పదార్థభావనీ నాను స్ట్ సంజాయ తే 
గతిక పెం జెప్పంబడిన యైదుభూమికలయొక ,_ సంత తా తొధ్యా సమువలన 
నతివృథంబగు నాతాారామత్వము వేత చావ్యూములు నాభ్యంతరములు నగు 
పదార్థములయుపలబ్ధి లేకయుండుట మే స్వరూపముగాల గల యసం _పజ్ఞాత 
మనంబడు నిర్వికల్చ్పసమాధినుండి యితరజన్య(పయత్నము వేత లేచుట పదార్థ 
భానని యను నాజనభూమిక 'యగును. నిర్వికల్ప సమాధినిస్థయందు నత్య న 
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మును మజవంబడిన య నాత్మపడార్థ ముయొక పరజన్యపబల[పయత్నముచే 

నైనభొవన గలది పదార్థభావని యనంబడు నని యర్థము. 

కొందు మహావాక్యార్థనోచ చరం బగు పరిశున ద్ధ(బవ్మాముయొక్క 

భావన(జ్ఞానమ్సు వీనివలనం గలుగునుగాన నిడి పదార్థభావని యనంబడునని 

నిర్వచింపుచు నీ యాజివభూమికను (బవ్మావిద్యాసాధథనములలో నొకటి-గా 

"నెన్నెదరుకాని కభూమికాయాం వివాసనః, వష్టీం గాఢ సుషుబాఖ్యాం 

(కమౌత్చ్పతతిభూమి కామ్ |! య్మతే నాసన్న సదూయో నావాం శాప్యనవాం 

కృతిః | శీవలంతీ ణమనన ఆ సె౭_దై వ్ర ,తెక్యనిద్దతః | నిరంంథి శా వసం 

దేహో జీవన్నుకగోవిభావనః | అని ర్వాణోపీ నిర్వాణ శ్పితదీప ఇన స్థిత8”” 

అను వచనములకు విరోధము సంభవించును గాన నీభూమికను సౌధనకో 

టిలో. జేర్చుట సమి-చచీనము గాదు. 

(7) ఇంక నేడవది యగు తుర్యగ యను భూమికయొక్క_. అవమణం 

బెట్లనిన: “ భూమివట్కు_ చిరాభ్యాసా చ్భెదస్యానుపలంభనః! యత్స (భా 

వైకనిష్టత్వం సాక్టై యాతుర్యాగతిః క్ మని జే వ్చినయాజుభూమికల 

యొక్క యసకృదభ్యాసమునలన |పొపంచిక భేదముయొక్మ_ యుపలబ్జి 

లేకపోవుటచే నెల్లప్పుడును స్వస్వరూపమునందు నిలుకడగనుండుట తురీ 

యగ యను నేడవభూమిక యగును. మొదటియూండవస్థలకు జాగరిత మనియు 

నాలుగవయవస్థ క్త స్వప్న మనియు నై దవయాజవ యవ స్థలు శెండింటికిని 

నుషు ప్పి యనియు "పేరు గాన, నా జాగత్సప్న నుషు ప్ర అను మూండి 

టినిబట్ల నాల్లవది యగు స్వస్వరూపము తురీయ మనంబడును. కాన నీతుర్య 

మును బొందియున్న యేడవభూమికకు కుర్యగ యని పేరు “ సప్తమి సా 

పరి పౌఖా విషయో2_స్యాం నజీనితాత్ ** అనుటనలన నీ యేడవభూమి 

కను బొందినయోగికి నితరల(ప్రయత్నము చేతంగాని తనకుందానుగాని మరల. 

(చాపంచికవస్తుజ్జూనము గలుగదని తోంచుచున్నది. మతియు * తురీయా 

భిధాం స ప్తమభూమిం (పాప్తస్య స్వతఃపరతోవా ఫునరు త్థాన మేవనా సీ స్ 
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అనుట చే౧హాడ నీయర్థము స్పష్ట్రపజుపంబడినది. “ ఏషాహి బీవన్ము “క్టేషు 

తుర్యావ నేనా విద్య తే! విదేవాము క్షవిషయం తుర్యాతీత మతః పరమ్ ” 

ఆనుటచే నీ తురీయావస్థ (శీ శుకులు మొదలగు జీవన్ను క్లులయందు జూడ; 

బడియున్న ది గాన నిది జగంబున నెచ్చటను లేదనుటకు వీలు లేదు. 

అవ, సమర్పితంబుగా నొనర్చ్బంబూనిన (న్ న్స్ శ్రా 

రామాంజనేయసంచాదం బను వేదాంత గంథమునకు. గథా 

(కనుం బెట్ట దనిన, వడా 

ట్ర్, నసనుర్పితేంబు -[ కాక = నివేదింపంబడిన దానిల, ఒనర్చుక = 

వేయుటకు పూనిన = వహీంచుకానిన, (శీ...దంబు - (శ్రీ = సమస్త 

సత్కావ్య లక్షణసంప త్తి గల, నీతారామాంజ నేయ సంవాదంబు = 

(శీతాదేవికిని శ్రీరామచందునకున్కు ఆంజనేయునకున్కు జరిగిన (పళ్న 

(పతివచనరూపంబగు పరస్పరసంభావణ మిందు. గలదు గాన) నీతారా 

మాంజ నేయసంవాదముు అను = అనంబడు పేరు గలు వేదాంత (గంథ 

మునకుక = ఇెపనివదుల మతము (పతిపాదించెడు కబ్బమునక్కు క థా... 

మంబు-క థా = ఇతివృ త్తముయొక్క, (కమంబు = (పారంభము, ఎట్టిది = 

ఏలాటిది ? అనిన = అని యడీగిన, (చెప్పుచున్నాను) అధ్యావారణమ్ము 

ఇచట * ఒనర్నంబూనిన *” అనుదానికి * (వీయాత్మజుండ "నేను ** అను 

పట్ట నున్న నేతి అనునది క ర్భృపద మున్నది గాన *నాయొనర్వుంబూనిన”” 

అని పాఠ్రమును గల్పించి చాచే రచియింప నుష్మకమించిన యని వ్యాఖ్యా 

నముచేయుట నుసంగతము కాదు, 

తొ. ఆ మహాదేవగురునకు నివేదితమగునట్లు విరచించుటకు మొదలు. 

"పెట్టన సకల సత్కావ్య లఅమీణ సంప త్తితోం గూడుకిొనిన నీతారామాంజి 

“నేయసంవాదం బనియెడు పేరు ణల యౌపనిషద(పబంధ మునకు నితివృ త్తఫు 

మొద లెట్టనిన. 
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అవ. తాం జెప్పంబోవు (గంథమునకు మూలభూతు 

లగు పార్వతీపర మేశ్వరులకు నునికిప ట్టగు శై_లాసపర్వత మును 

(గంధ _పతిపాద్య పర బ్రహ్మన్వదావమునుగాం బేర్కొ_ను 

Won 

క. (శీసుఖదశుద్ధస త్వా 

వానము, సప ర్వతీనిశ వాసము, సుమహా 

భాస, మనాభాసము, 7 గ 

లాసము చన రారుం జిద్విశలాసం బగుచున్. రోం 

ట్రీ, (శ్రీ... ఆవాసము- శ్రీ = కాంతిసంపన్నమున్కు సుఖద = (ఒం 

డొంటికి నాహారాదికము నిచ్చుకొనుటచే) సౌఖ్యమును గలుగ జేనీళాను 

చున్నవియు, శద్ధ=(సవాజవైరములను విడుచుట చే శాంతస్వఫావమగల 

వియునగు, సత్త = సీంగములు నేనుంగులు పులులు లేళ్ల మొదలగు నడవి 

మెకయలకు, ఆవాసము = ఈనికి ప క్రైనదియు, శివ... నివాసము-ళినీ = 

'మేశ్వరునకునుు పార్వతీ = గారీదేవి కీని, నివాసము - నృవామెనదియు 

ను4+మహా + భాసమ = రజతమయ మగటచేం గడు నెక్కువగు కాంతి 

కలదియు, అనాఫాసము = (తనయందు నివసించు జీవకోటులకు) సయుప 

(దవములును లేనిదియునగు కైలాసము = క లాస మనియెడు చెండికొండ, 

చిద్విలాసంబు = (సంతత సంతోషయు కంబు లగు చేతనయల యొక్క 

పలు దెణంగులగు) వినోదములు కలది, అగుచుక్ = అయి, తనరు+ ఆరుక్ = 

మిగుల నొప్పుచుండును. 

మటియు (బవా శ్రపరంబగు నర్భ మెట్టనిన. | 

(శీ...ఆవాసము - (్రీసుఖ = కైవల్య లమీ్మీయొక్క యానంద 

మును, ద = ఒసంలోెడు, శుద్ధనర్త్వ్వ = రజి స్తమోగుణ సంపర్కము లేని 

మాయకు, ఆవాసము = అధిస్థానభూత మైనదియు, శిన. ..నివాసము - 
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శివ = మాయ్మాపతిఫలితుం డగు నీశ్వరునకును, పార్వతీ = చిచ్చ క్తికిని 

నివాసంబు = ఆలంబన మైనదియు, నుమహాభాసము = (“జ్యోతిషాం 

జ్యోతిః” అనుట జే) స్వ్మపకాళ స్వరూపంబున్సు అనాభానము = అధ్యాస 

విరహితంబునుు ఆగు, కైలాసము = (క - నుఖమునకు, ఇలా - భూమి 

మైనదియే కైలము. ఇట్లు అఖండానందముతో నుండునది ౫న కైలాస 

మనంబడును) పరమౌత్శ, చిత్... సము-చిత్ =(పతిబింబఖె తన్యముయొక్క, 

విలాసము = (పపంచ నానాత్వరూప విలసనము గలది, అగుచుక" = అయి, 

తనరారుక్ = ఒప్పుచుండును. 
శివపార్వతీనివాస మనుపట్ట లత్షీ నారాయణులు. పార్వతీ పర 

మేశ్వరులు, రాధాకృష్ణులు, నీతారాములు, అను మొదలగు చోట్లయందు 

ద్వంద్వనమాసమునందు భార్యా భర్త వాచక పదముల రెంటిలో భార్యా 

వాచక. పదమునకు. బూర్వనిపాతము గన్నట్టుచున్నను “అల్చా చరం - 

అభ్యర్హతంచ * అను సూ[తములవేత నల్చాచ్చర త్వాభ్య ర్రితత్వములనుబట్టి 

శివపార్వతు అనియు (బయోగ ముండవచ్చును. భారతమునందు “నల 

దమయంతులు” అని (పయోగ మున్నది. 

తా. కైవల్యసౌఖ్యయు నొసం౫డు రజ స్తమస్సంపర్క-ములేని 

శీవల సత్త (గుణయు వీనియందు భునీభ వించి యుండెనో యనునట్లు [పకా 

శించుచు నన్యోన్యము నాహార (పదానాదికముచే సుఖమును గలుగంజేనీ 

కొనుచు స్వభావసీద్ధం బగు పరస్పరవైరమును మాని పరిశుద్ధ స్వభావము 

గల సీంవహాములు గజములు ఫులులు బింకలు మొదలగు జంతువులకు స్థ నభూత 

మును శుద్ధస శ్ర పథాన యగు మాయయందు6 (బతిబింబించిన స్వస్వరూప 

మువకును నా మాయకును నధిస్థానం బగు (బవ్మామువడువునం పార్వతీ 

పర మేళ్వరులకు నునికిపట్టును రజతమయం బగుట చే న్వయం[పకాశమానం 

బగు బహ్మామువ లె. (బకాళించు చున్నదియుం గామ కోధాద్యాభాస 

ములు లేకయుండుటే న ధ్యాసళూన్యంబగు శుద్ద చైతన్యము పగిది నొప్పు. 
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చున్నదియు, నగు కై లాసపర్వతము సెక్కు చేతనముల సంతోవవిలాసములు 

గలదియె పరమాత్న్మవ లె విలసీల్లుచున్నది. రోం 

వ. అడి నుటియు నాదిమభ్యాంత విహీనంబును, సజాతీయ 

విజాతీయ స్వగత భేద శూన్యంబును, ని త్యాపరోతు 

స్వ(_పకా కాపహసితానంత కోటి సూర్యచం[దానలా 

లోకంబును, వేదశాస్త్ర, పురా శేతిహాసాగమాగమ్యం 

బును, బహువిధ వర్ల ధర్మ కరగుణనామ రూపపికార 

శశి విరహితం బగు (బ హం(దాద్యమరానురోరగ 

గరుడ గంధర్వ కిన్నర కింపురుష సిద్ధ సాధ్య విద్యాధర వార 

ణాప్పరో యత్న. గుహ్యాక భూత ఖేచర దేవర్షి (బహ్ముబుషీ 

శ్వర యోగీశ్వర మునీశ్వర యతీశ్వర క వీశ్యురాద్యుపాన్యం 

బును, నిత్య నిర్గుణ నిర్వికల్ప నిర్వికార నిరాకార నిరంజన 

.నిర్విషయాతీం దియావాజ్డునస గోచ ర్యాపమేయ శుద్ధ 

బుద్ధ ముక్త కేవలాఖండసచ్చి దానంద మయంబు నై నై నతుకీ 

యా తీత పరత త్త క లానంబున నవ్య క కమహాదాది సప్తా 

వరణ పరివేస్టితంబును, చతుర్లశలోక  కందర  నుంద 

రంబును, సార్భభా మాది హిరణ్యగ ర్భాం తొనంద గండ 

ల భానురంబును, భాను సోను నతత తారా [గవా 

పావక సాదామన్యాది వివిధ తేజో రత్న శర్క_రిలంబును 

(బవివుల వై వై రాగ్యోపర త్య కాంతాత్యంత ముముత్రు 

తాధిత్య కాధ్యా తెానంద జీవనాభీషీ కృ నిర్మల నిశ్చ 

లతా కలికా కలితఫలిత నిష్కూ_ను కరోపాసనా యాగ 

యోగ జపతప స్పత్య కాౌచదయారీల (వత దానాది నానా 

విధానోకహోేద్యానవిరాజితంబును, శా స్త్రపుప్పోవేత 
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నిగమాగమాంత  కల్పలతా  విలసితంబును, షి 
సమాధిసౌధ వి భాజితంబును, బరమాభధ్యాత్మ ఏిదాషనండ్ల 
జలాభిషి క్త నిర్శలచి త్త వృత్త స్రంగణ ఫ ముదమోపరశ్రి 
తితియ్మశక్డా సమాధానామాని త్యాదంభి త్యాది కల్యాణ 
గుణ  మణిగణ రంగవల్తీ (పకాశితంబును నిరతిశయ 
ఎే_వల్య భాండాగార శోభితంబును, ఫలకానునాభావ 
స్వభ"వనియత కర్మాచరణ చి క్రశద్ధి సర్వకర్శ పరిత్యాగ 
గురుభ క్రి వేదాంత (శ్రవణ మనన నిదిధ్యాసన థ్యా నాది 
సోపాన సమన్విత విజ్ఞాన రాజమార్ల లలితంబును, బంవా 
శరీ నముహామం[త మాణిక్యతోరణాలంకృతంబును, (బణవ 
నాథ మంగళవాద్యరవ సూరితంబును నగు తురీయ మహా 
స్టాన మంటపాంతరంబున సరా ్వపనివ త్చారభూత (బహూ 
.త్తెకత( దర్శనరూవోంకార నింహాసనానీనుం డై శంద్ధ 
సత్త ( (పథాన మాయానుయ దిన్య శోభన విగహుం 
డును, సర్వజ్ఞ త్వ న ర్వేశ్యరత్వ్య స ర్వాంత ర్యామిత్వ సర్వ 
'సష్ట్ర్యత్వ సర్వరతుకత సర్వసంహారక త్యా ద్యగణితి 
సమ్మగ నుగుణ పరి గహుండును, సత్య జ్ఞా నానంద స్వరూ 
పుండును, సర్వవ్యాపకుండును, ేవచేన్చండును నగు (శ్రీ 
మహా బేన్సండు మూ ర్తిమంతంబులై న చతుర్వింశతి తేత్త(ం 
బులును నిచ్చా జాన (కియాది శ కులును హృవీ కేశర 
వాణీశ్వర నురేశర నంది కేశ(ర భృంగిశ్వర విఘ్చుశ(ర 
కుమా రాది (పమథగణాధీశ్వరులును (వాహ్మ్ మాహే 
శ్వర్యాది స_ప్తమాతృకలును స్వ నాన్ని ధంబున నిడక రకా 
కటాతు వీకొణంబు నవేశ్నీంచి కొలువ న్వస్వరూపావలోక 
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నంబు సేయుచు నాత్యారాము. డై జె యున్న సమయంబునం 

దదియ వామార్థశ రీరిణియుం, బరాపర్మ పకృతిస్వరూపిణే 

రము నిఖలజగదుపాదానకారణభూతయు, నఖలలోకై క్ర 

మాతయుం, (దిభువనగేహిని,యు, విశ్వ మో+పి-నియు, సము 

ఖయు, జ్ఞానవిజ్ఞాన లోచనయు, విషయవిర_కృ కధరయు, 

విచార మందస్టితయు, నిర్భను తా నిరంతాహా_స్త్హయు, 

రూగబోధ స్తనియు, సంబేవా నుధ్వయు, సంసార చక్ర 

నాభియు, రాగ బ్యెపషజఘనయుల గావులోభోరు యుగ 

ళయు, సంకల్ప వికల్ప చరణయుం గాలానుగత కర్ణ 

యానయు, వేదాంత విద్యావ్యసన వసనోపరతి కంచుక 

ఛారిణియు రజస్సం_త్త ఏతే వెరాగుణ( గంధి నీవ్బంధ కంచుక 

బంధ వేణీబంధ నురుచిరయు, ఫలత్య్యాగ పూర్వక వర్ణా 

(శమూాచిత ధర్మానుస్టానే సర (పణిథానాచార్యోపాస 

నెందియాత్మ విన్నిగవా సిత పజ్ఞ త్వాది సా_త్తి్వ్యకగుణ 

భూపణాలంకారిణియు, కుస్ట్వాననా వాసీతయు, నిత్యాన 

పాయినియు, చేవచేవియు నగు (న్ నుహాదేవి యతి పీతి 

పూర్వకంబుగా. జతుర్విధ శు ళూవలు గావించుచు "సేవిం 

చుచు బూజించుచు భావించుచు నవుసక్కించుచు నారా 

ధించినం (బసన్నుం డై మెచ్చి నీకు నెయ్యది యిష్టం 

బిచ్చెద నడుగు మనిన సంతోవభరితచి త్తమె యమ్మ త్త 

కాశిని చిజునవ్వు నగుచు ని ట్లనియె. రం 

టీ. అది = ఆవెండికొండ, తత్పదవాద్యంబను పరమాత్మ యనియు 

నర్గమ్యు మటియుక్ = "ఇంకను ఆది + మధ్య + అంతే + విహీ 

నంబును = ఇ దిక్కాడనుండి (ప్రారంభము ఇది మధ్యభాగము, ఇది 
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తుదయని శెలినికొనుటకు వీలులేని కడు.గొప్పదియు నని కై లాసపరమగ 

నర్థము, “న జాయతే [మియతే వా విపశ్చిన్నాయం భూత్వా భవితా 

చో నభూయః ” అనుటచే సృష్టి స్థితిలయములు లేనిది యని పరమాత్మ 

పరమగు నర్థము. స్వ...ళూన్యంబును - స్వజాతీయ = (బావ 

కాది యగు తమతదు జాతుల సంబంధ మైనట్టియు, విజాతీయ = 

తవుతమ వర్గ ములకు పెటలగు వర్ణముల సంబంధ మైనట్టయు, స్వగత = 

తమతమ నర్గమయులను బొందినట్టేయు, భేన = పరస్పరఖేదము శూన్యంబు= 

తాను కర్శభూమికి పెంబడి యుండుటేం దనయందు లేనిడియు, అని 

కెలా. “వృక్షస్య స్వగతో భేదః పష్యతపఫున్నఫలాదిఖిః |! వృమంతరా త్సజా 

తీయో విజాతీయ శ్శిలాదిఖిః?” = లోకమునం దొక చెట్టునకుం దనయందలి 

పండ్లు ఆకులు పువ్వులు మొదలగువానిచే స్వగతభేదము (తనలో దనకు 

గల యేర్పాటు) ఇంకొక జాతివెట్టుతోం దనకు సజాతీయ భేదము రాళ్లు 

"వెందలగువాని*చే దానికి విజాతీయ "భేదమును గలదు. ఇట్టు దృశ్యపచార్థ 

ములకెల్ల నీభేవ మున్నదిగాని (బవ్మామునకన్ననో స్వజాతీయ భేదము గాని 

విజాతీయ భేదము గాని స్యగత భేదము గాని లేదు. ఈ యర్గమును కటక" 

మేవాద్వితీయం”* అను (శుతియందుం గల “ఏకం” అను పదము స్వగత 

భేదమును “ఏవి అను నవ ధార ణార్థక పదము సజాతీయ భేదమును, “అదిర 

తీయం” అను చె చె్యెతము నిషేధించుచున్న పదము విజాతీయ భేదమును 

(బ్రవ్నామునకు లేదని చెప్పుచున్నది - అని పరమాత శ్రపర మైనయర్థము. 

నిత్య... ఆలోకంబును = నిత్య = కాళ్వ్యత మైన, అపరోత = న్వత స్సిద్ధ 

స్వ = తనయందలి వెండి రత్నములు మొదలగువానియొక్క_ 

(పకాళ = కాంతులచేత, అపవాసీత = జయింపంబడిను అనేక కోటి + 

నూర్య + చంద 4 అనల + అలోకంబును = పెక్కు కోట్ల్టస సంఖ్య గల 

సూఠర్యులయు -జం| దులయు నగ్నులయు వెలుగులు గలదియు నని కైలా 
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“నత త నూర్యోభాతి నచందతారకం నే మావిద్యుతో 'భా న్లి కుతో 
య మగ్నిః”” అను (శుతిచేం గాల తేయాబాధ్యమానము ననుభ వై కసిద్ధ య 

నగు తన చిదూపబ్యోతిస్సు చే నూర్యచందాద్యవభా సకంబును నని 

పరమా! వేవ...ఆగమ్యంబును - వేవ = బుగ్యజుస్సామాభర్యయ లను 

నాల్లు వేదములకోన్కు శాస్త్రీ! = వేదాంగము లగు శికాదిశా స్త)ములకున్కు 

పురాణ = _్రుత్యర్థ (పతి పాదకము అగు నస్టాదశ పురాణములకును, ఇతి 

హాస = భారతము మొదలగు నితివృ త్తములకును, ఆగమ = రుదయామ 

భము మొదలగు నాగమములకును అగమ్యంబును = “యతో వాచో నివ 

రస” అనుటచే నిట్టి దని (పతిపాదించుటకు వలనుపడనిడియున్కు బహు: 

విధ...రహితంబును - బహువిధ "పెక్కు, భేవములు గల్క వర్గ = 

(బావ్నాణాది వర్ణములయొక్క్ల ధర్మ + కర్మ + గుణ + నామ + 

రూప 4 వికార + శక్తి 4 రహీతేంబును= ఆయా ధర్మంబులు నాయా 

కర్మములు గుణములు పేరులు 'నాకారవిశేవములు మార్పులు సామర్థ్య 

ములు మెందలగువానివే విడువంబడినదియు, క లాసము క ర్శభూమిలో 

లేదు గావున (బవ్మాము కార్యకరణసంఘాతవిలత్ష ణం బగుటంజేసియు నని 

రెండర్థములయందు నిచట హేతువులం చెలియునది. (బవ్మా...ఉపాస్యం 

బును - (బవ్మా - ఇంద- అసుర - గరుడ - గంధర్వ - కిన్నర - కీంపురువష- 

సిద్ధ - సాధ్య - విద్యాభర - అప్పరన్ - యత్న - గువ్యాక - భూత - 

భేచర - దేవర్షి -ట్రవ్మార్షి - యోగీళ్వర - మునీశ్వర - యతీశ్వర - కవీ 

శ్వర - ఆది - ఉపాస్యంబును = నలువ మొదలగు నవ్మబవ్మాలు, ఫురంద 

రుడు మొదలగు ముప్పదిమూండుకోట్ట్ల దేవతలు బలిచకవ రి విఫిషణ 

(పముఖ దానవులును, వె న లేయుండు మొదలగు గరుడులును, ఆహో ఊహూ 

మొదలగు గంధర్వులును మజియు. న్న రులు కింపురుషులు సిద్దులు సాధ్యులు 

విద్యాధరులు చారణులు అప్ఫరసలు యతులు గువ్యాకులు అను దేదయానులు, 

గణదేవతలును భూత పేతపిశాచములు నారదుడు తుంబురుడు మొద, 
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లగు దేవర్టులును, వసిష్టాద్మి బవ్మార్జులును, పతంజలి మొదలగు యోగీశ్వరు 

లున్కు సనకసనందన |పముఖ మౌనీందులున్కు కవీలుండు మొదలగు యతీం 

(దులు, నకాచార్యుడు మొదలగు మహాకవులును లోనగువారిచే నిండి 

యున్న దని, కెలా = ఆరాధింపంబడుచున్న దని, పరమా॥ నిత్యే... .. . 

మయంబు౯ - నిత్య = (పళ్లేయమునందు నాశము లేనిదియు నిర్దణ = 

"హేయగణములు "లేనిదియు, నిర్వికల్ప = ఏయిడుములు 'లేనిదియు, నిర్వి 

కార=మార్పులు లేనిదియు, నిరంజన = పాపసంపర్క్లము లేనిదియు, నిర్వి 

షయ = పామరులకు గోచరము కానిదియు ఆతీం[దియ = దివ్య్వంబగుట చే 

మానుషేం[ దియయలకుం బట్టువడనిదియు, అవాజానసగోచర జ మాటల 

చేతను నూనసముచేతను జెప్పుటకును ెలినికొనుటకు శక్యము కానిదియు, 
అ(పమేయ=కెలతకు మోటినడియు, శుద్ధ = రజతమయం బగుట బే డెల్ల 
నిదియు, బుద్ద = దేవతాత న మగుట చే క్షానవిళిష్ట మయినదియు ముక్త= 
“కేశముల చే విడువంబడినదియు, కేవల+అఖండ = ఎన్న్మండును ఖైండింప. 

బడనిదియు, సల్ = యోగ్యమైన, చిత్ = స్వభావమును ఆనంద = సం 

తోవమున్తు మయ = (పచురముశా౬ గలదియు నని పర్వతార్థము. నిత్య 
‘6 నిత్యం-కద్ధం-బుద్ధం కథ = శాళ్యతమును, నిరుణజ “నిర్దుణం నిరుపస్లపం”” 
సత్త్వ్యాదిగుణాతీతం బును, నిర్వికల్ప = సర్వకల్ప నాతీతం ”” నిరుపాధి 
శముగాన విశల్బములు లేనిదియు, నిరంజన = “ నిర కారనిరంజనం 77 అను 
డ్రోతిచే నిళ్లేపంబును నిర్విషయ = * నిర్విషయంసుడా నం _ ఏతద్ధ బ్ర్శేబ్రి 
మస్పర్శమరూప మరసగంధం *” అను (కుతిచే శచ్దాడి విషయములు లేని 
దియు, అతీం[దియ = * అనిందియ మవిషయ మకరణం ”” ఇం[దియము 
లకు గోచరము కానిదియు, అవాజానన గోచర ఆ “యతోవాచే నివ 
_ర్లనే అ(పాహ్యమనసాసవా ** అనుశుతిచే వాక్కు_లకును మనస్సునకును 
'దెలియంబడనిదియును, అప్రమేయ = స్వవ్యతిరి క పమేయము లేనిది గాన 
నప మేంఠునుగు ‘ అపమేయ మనావ్య నం ”” అని (నుతి, శుద్ధ = అపరి 
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శుద్దమగు నుపాధి తనకు లేమించేసీ పరిశుద్ద మైనదియు, బుద్ధ = పరిపూర్ణ బోధి 

స్వరూపము చేత. "దెలియంబడునది గాన బుద్ధంబును, ము క్తజమాయామాయా 

కార్యములవలన విడునంబడీనది గాన ము _క్టంబునుు కేవల = కార్యకారణ 

భావముచే విడువంబడి పరిపూర్ణ బోధమా(తస్యరూపం బగుటచేం గేవలం 
బున్కు అఖండ = ఖండ పపం చవిలక్షణం బగుట చె నిండక రసంబును 

చిత్ = అచిదూపంబులగు నంతఃకరణాదులు లేనిదిగాన చిత్తును, సత్ = 

అసత్యభూతంబగు (పపంచమునకళు విలతణం బె నదిగాన సత్తును, అనంద == 

దుఃఖరూపజగత్తునకుం. (బతియోగి యగుట'ే నానందమున్తు మయం౦బును = 
(పచురముగం గలదియు. (ఇచట మయట్ (ప్రత్యయము (పాచు ర్యార్థకము 
-గాని వికారార్థకముగాద్యు. ఐన = అయినట్టి, తురీయాతీత = అర్థమా తా 
రూపంబగు తురీయమునకు నతీతమగు నిర్వి శేష (బహాత శక మగు పరత త్త (= 
పరమాత్మ స్వరూపం బగు కైలాసంబునక్ = ఎ. లాసమనియెడు పేరు గల 

'వెండికొండయందు, అవ్య క్ష... చేష్టి తంబును - అవ్యక్త = మూల పకృతి 

యొక్క_ వికృతులగు మవాదొది = మవాత త్తు, పంచతన్మాత్రలు 

అను సప్ప = స_్టసంఖ్యాకము లెను ఆవరణ = చుట్టుగోడల చేత పరి 

వేస్టితంబును = చుట్టు వారుకొనంబడీనదియు, చతుర్దశ = పదు నాల్లుసంఖ్య 
గలు లోక జ భూర్భువస్స ్యరాడి భువనము లఅనియెడు కందర = చిటు 

గువాలౌచే, సుందరంబును = సొగసైనడియు, సార్వ... భాసురోంబును _ 

సార్వభౌమ = చతుస్పము[ద ముదితమైన భూమండలమున "కెల్ల నేకచ్చ 

(తాధిపత్యము గల మహారాజాధిరాజు, ఆది = మొదలు, హిరణ్యగర్భ = 

(బవ్మా, అంత = తుదశాయగల్క, మనుస్య్క గంధర్వ, దేవగంధర్య చిర 
లోక లో కాఖ్య వీత్ఫబేవ, ఆజానజదేవ, కర్మటెవ, దేవన, ఇంద, బృవాస్పతి, 

(ప్రజాపతి అనువారలయొక._, ఆనంద జు సంతోష, తారతమ్యము లని 

యెొడ్సు గండశై ల = దిగుడుబండలచేత, ఫాసురంబును = జప్పుచున్న 

దియు ఫాను,..శర్శారిలంబును - ఫాను = రవియు, సోమ = చందుకుం 
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డును నక్ష = సాధారణపు చుక్కలున్కు తారా = అళ్విని మొదలగు 

నవియు, (గవా = తక్కిన కుజుడు మొదలగు (గవాములున్కు పావక = 

వహ్నీయు, సాదామని = మెజపులు ఆది = లోనుగాగల్క వివిధ = 

పలుదెజంగు లగు, తేజః = వెలుగులు గల, రత్న ఈ జాతౌెబణతా యదు 

త్మ సం త్యదత్న మభిధీయ లతే *” అనుటచే నుత్క సవ స్తువుల చే శర. 
రీలంబును = కఆకుటిసుక గలదియును, (అచేకములన డీ _స్టీమంతము లైన 
పదార్థము లాకొండనిండ నిసుకపఅచినయ ట్లున్న వని యభి పాయము,) 
(పవిమల ... విరాజితంబును - (పవిమల = మధ్యను రాగాదులచేం గలుషి 
శముగాని, వైరాగ్య = (ఈ లోకమునందలి (సక్చంద నాది విస భోగ 
ములు స్వకర్మానుగుణముగ 6 గలుగునట్లు స్వ న్తాదివిషయ భోగములు గాడ ' 

గర్భుజన్యములగుటచే వినళ్యరంబులని తలంచి వానియందు. దలంఫు నొకించు 

కయ. జేయకుండుటయ నిర్జల వైరాగ్య మను లక్షణము గల) ఇహాము త్ర 
ఫలభోగ విర క్షియ్కు ఉపరతి = ((శవణమననాదులకుం బెర లగు విషయ 
ములనురజీ (గ్రహింపయిడిన (శో తాదులగు నిం దియమయులు మరల నాశ ప్రెది 

విషయములయందు( బడకుండ దేనిచేం జేయంబడునో యావృ త్తివిశేషము 
పరమోపరతి యన(బడు నుపరతియు, ఏకాంతతా = (శబ్లాది విషయ 
జాతమునుండి న్మిగహింపంబడిన) మనస్సును నద్వితీయ (బ్రవ్మామునందు 
లయము చేయుటయు, అత్యంత ముముక్రుతా = త్మీవనమగు మోతేచ్చయం 
ననెడుు అధిత్యకాజో ఉపత్య కాదేరాసన్నా భూమియార్థ మధిల్య కా” ” 

అనుట చే నాకైలాస పర్వతరూప (బవ్మాముయొక్క మిందిభాగమున 
నున్న, అధ్యా త్మానంద=పరమా త్మానుభనయనలన గలి గదు నఖండానంద 
మనియెడు, జీవన = “ జీవనం భువనం వనం”? ఆనుటచే జీవనళబవా 
చ్యంబగు) నుదకము వేత, అభిషి క్త = నిరంతరమును దడుప(బడినవియు, 
నిర్భల నిశ్చలతా = చావ్యాదృష్టి లేని చ్మిత్తెకా్య్గత యనెడు, కలికా = 
శోరకమలేత (మొగ్గల చేత), కలిత = ఒప్పుచున్నవియు, ఫలిక=చాగుగ 
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ఫలించినవియు ఆయిన, నిసా-మకర్శ = ఫలాపేతును విడిచి చేయంబడిన 

(తస్మా ర్తకర్ణుములును ఉపాసనా = (సగుణ బవ్మావిసయము లయిన 

చూనసవ్యాపారరూపము అగు కాండిల్యవిద్య మొదలగు) నుపాస్తులున్కు 

యాగ = బ్యోోతిగ్జామాదియజ్ఞ ములున్కు యోగ = “యోగ ల్చిత్తవృత్తి 

నిరోధథఃి” అని ఇప్పంబడిన మాననవ్యా పార నిగహాత్మక మగు యోగమును, 

జప = గాయ్య(తీ (పభృాతిమం[త పురశ్చర్యయు, రపః = (బవ్మావిచారణ 

రూపమగు తపస్ఫున్యు సత్య = య థార్థికథన మను (వతమున్యు శాద జ 

చి త్పిశుచిత్వమును, దయా = సకలభూంతేములయందు నక్క_టికమున్సు శీల= 

సత్స్వఖావమున్యు (వత = ఏకాదశళ్యుపవాసాది [వతములును దాన = బీద 
లకు నన్నము పెట్టుట మొదలగు చదొనములును, ఆది = లోనుగాం గలవి 

యనెడు, నానావిధ = ెక్కుజాతులు గల్య అనోకవా = [మా(కోలు గల 

( అనోకహః కుట స్పాల అని అమరము) ఉఆద్యాన=విహారవనముల చ్చే 

విరాజిశంబున్తు-=-రంజిల్లుచున్న దియు, శా స్త... విలసీతంబును - కా స్త 

శికుది వేదాంగము లనియెడు, ప్రుహ్ప = (పనూనములతో, ఉపేత = సంయు 
_క్షఘలయిన్క నిగమ = వేదములను (“ నిగమకల్పతరోర్లళికం *” అని శ్రీ 

భాగవతము) ఆగమ = గో ఆగతం శివ న కధభ్యో గతంచ గిరిజా శుతా | 

మఠంచ వాసుదేవస్య తస్మా దాగమ ముచ్యతే ”” అనియు * సృష్టిశ్చ (పళ 
యై వ దేవానాంచ త థార్చనమ్ | సాధనంచె వ సర్వేషాం పురశ్చరణ 

-సువవ॥ హట్క్యుర్మసాధనం వెన ధ్యానయోగ శృతుర్విధః | నప్తఖి రకా 

ర్యు క్షం త్వాగమం తడ్విదోవిదుః *” అనియు, సదాశివుని యెదుముఖుముల 

నుండి వెలువడినడియు, మొదటం బార్వతీబేవి వే నాలకింపంబడినదియు, శీ 

పరచవాసుదేవుని చే నియ్యకొనంబడినదియం6, గాన నాగము మనంబడును, 

సృష్టి కనుయ్కు |పళేయ(పకారము, దేవ తార్బనవిధి, సర్వకార్య నిర్భవాణ 
(పకారము, ఫపురశ్చర్యావిధి, పషట్కర్మ విధానమును, చతుర్విధ ధ్యానయోగ 

మును నను నీయేడును దేనియందు (పతిపాదింపంబడు, నది యాగమ మనం 

% 

ఎట్లో 
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బడును] అను లక్షణముగల రుద యామళాది తం్యత(గంథములును, అంత =వే 

దాంతములునుంలేక నిగమాగమముల సిద్ధాంతముల్సు అనియెడు, కల్పలతా= 

కల్పవల్లుల చే, విలసితంబును = వజలుచున్నదియును పట్ ...బున్ - 

సడ్విధజ'సవికల్పము - సబీజము - నిర్చీజము'- సం(ప్రజ్ఞూతము - అనంపజ్ఞా 

తము _ అను నాబువిధములు గల, సమాధి = (“ ధ్యాతృ ధ్యానే పరిత్యజ్య 

న క్రమాద్థ్యేయైకనోచరకా | నివాతదీపవచ్చి త్తం సమాధి రభిథీయ లే ”” "నిరంత 

రాఫ్యాసమువలన నేను ధ్యానము చేయుచున్నాను. ఇది ధ్యానము అనుసంగ 

తిని నోలిని మజచి ధ్యానము చేయంబడునొక వస్తువునందే . చిత్తము నిలుచుట, 

'సమాధియనంబడు 2) నను లక ణఅముగల సమాధులనియెడు, సౌధ = మేడల. 

వేత్త విభ్రాజితంబును = విశేషముగ విలసిల్లుచున్నదియును, పరమ... oo 

(పకాళితంబును-పరమ = సరోోత్కృస్ట్రంబగు, అ ధ్యాళ్మవిద్యా డా (బహ్మానీ 

జోధమువలన. గలిగిన, ఆనంద = సంతోవమనియొడు, జల = నీటిచే, 

అఖిపి క్ష = చల్ల బడిన నిర్మల = పరమపవితమగ్కు చిత్త = హృద దయము! 

యొక్క వృత్తి = వ్యాపారములనియెడు అంగణ = వాకిళులయందున్న్క 

శమ = (మిక్కుటమగు నాంకలి గలిగినపుడు భుజియించుటకం కె ,వేజగు : 

వ్యాపారము మనంబునకు రుచింపకున్నట్లు (స్రక్పందనాది విషయముల 

యందు నత్యంతము నరు-చియు6 ద త్త్వజ్ఞూన సాధనంబు లగు (శ్రవణ మన 

నాదులయందు మిగుల నఫిరుచియుం గలుగువప్పుడు పూర వాసనాబల 

ములవలన [శవణమననాది సాధనములను విడిచి. (సన్నందనాది విషయ 

మలయందు లోలుపమగు చి త్రము దేనిచేత ని గహీంపంబడు నాయంతః 

కరణవృ త్తివిశేషయు శమ మగునను) శమమును గమ = (హన సాధనము 

లగు (శవణాదులకు భిన్న మలగు శబాది విషయములయందుం (బవ ర్హించు 

చుండెడు (శోకము మొదలగు బా హ్యూందియములనుండి నురలింపంబడు 

నో యాయ న్హుకరణవృ త్తి విశేషము దమమనంబడునను, దమమును, ఉూప రతి = 
(విధివిహితము. లగు నిత్యనెమి త్రీక కామ్యాదెక ర్మములను సంన్యాసా శమ 
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న్వీకారపూర్వకముగ చేను కర్తను గానని పరిత్యజించుట యుపరతి యనం 

బడు) నుపరతియును, తిక్రీమై = చేవాధర్మములగు శీత్రో స్టైదులను. దజ్ఞన్యము 

అగు సుఖదుఃఖాదులను దేవాముచే విడుచుటకు వీలులేకుండుటం బే ని స్వయం 

(పకాశ చిదూపం బగు నాత్మయందు నా క్రీత్రోఫ్థాదులు లేనను వివేక 

[(పవీపముచేతకం టెలిసికొని మి థ్యాభూతంబగు ఫీత్రోప్ల సుఖదుఃఖాది ద్వంద్వ 

ములను సహించుట తికీక. యనంబడును. “నవానం సర్వదుఃఖానా మ్మ పతీ 

కార పూర్వకమ్ | చిన్హావిలాపరహీతం సా తితీకూ నిగద్యతే”” అను లక్ష 

ణము గల) తికీకయ్సు (శద్దా = (దేశికేందోపడిస్ట వచన మలయందును 

నుపనివషద్యాక్య యుల యందును) నమ్మిక మును, సమాధాన = (శద్దాడి 

విషయములనుండి న్మిగహింపంబడిన యంతఃకరణమును (శవణాదుల 

యందును దదుపకారకంబు లగు నమానిత్యాదంఫిత్యాది సాధనముల. 

యందును చెడ లేకుండ (బవేశ పెట్టుట యనంబడు) సమాధానమును అమా 

నిత్య, = దేహాదులయందు. నభిమానము లేకపోవుటయు, ఆదంబిక్య = 
డంబము లేకపోవుటయు, ఆది = మొదలయిన, కల్యాణగుణ = మేలి 

గుణమ్య లనియెడు మణి = మానికమలయొక్కు., గణ = సముదాయము 

చేత నెన రంగవల్లీ = (గడపలమింద లతలవడువుశ రంగుగుండల చే: 

దీర్పంబడిన) (ముగస్దపస్టుల చేత, [(పకాళశితంబును = శోభిల్లు చున్నదియు, 

నిరతిశయ = సర్వోత్కృస్ట్రమగు, కైవల్య = నిర్వాణమనియెడు ఛాంజా 

గార = బోక్కొ_సమువేత్క శోభికంబును = విలసిల్లుదున్న దియ్కు ఫల... 

లలికేంబును - ఫల = ఫలితార్థముయొక్క_, కామనా = కోరిక, అభావ = 

లేకపోవుటయే, స్వభావ = పకృతిగం గల్క నియత = త త్రద్యర్గములకు 

నియమింపబడిన, కర్మ = నిత్య నైమి త్తికాది కర్శములయొక్క, ఆచరణ = 

వేయుట చేతనైన, చిత్తశుద్ధి = అంతఃకరణ చెర శ్రిల్యమును, సర్వ కర్మ 

పరిత్యాగ = నిత్య నెమి త్తికాదులగు నిఖిల క్రియలను యథావిధి విడుచు 

టయు గురు + భక్తి ఆ 'దేశికేం్యదునియందు. (చేమపూర్వకమగు నమ్ముక 

// 
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మును వేదాన్త = త్త (మస్యాది మహావాక్య తాత్పర్యమయొక్క, 
(శ్రవణ = (“ఇక్టంవాైై _స్రదర్థానునంధానం శ్రవణం భవేత్”? అను 
టే “అవాం (బ్రహ్మాస్మి - తత్ర సమసి”? అను మొదలగు మహో వాక్యముల 
చేత నా మహా వాక్యములకోరి గల తాక్సర్యార్థనుగ జీన బవా శ్రమునక్ నై క్య 
మును నిర నరము ననుసంధించుట యను లక్నేణయగల) [శవణమును, మనన_ 
(“యంక్వ్యా సంభ విత త్యానుసంధానం మననంతు తత్” అనుట వ్దేం దాను 
"మననము చేసిన మహావాక్యార్గమును యు క్రిచే నూహీంచి సరిపలుచు 
కొనుట యనంబడు) మననమును, నిదిధ్యాసన = (“తాభ్యాం నిర్విచికి తే 
2_గ్థేచేతనస్థావీ తస్య యత్ | ఏక తానత్వ మేతద్ది నిదిధ్యాసన ముచ్యతే” 
మింద. జెప్పండీన (శవణమననముల రెండింటి చేతను నిస్సందిస్థమగు పరా 
సరాశ్తె కత్వరూప విసషయమునందు నిలుపంబడీన ధారణోపేత ౨ త్తు 
యొక్శా ఏకాకా రవృ త్తి పవావాము నిదిధ్యాసనమ అను లక్షణము గల) 
నిదిధ్యాసమును, కైన = స్వాత్శత త్త పరిజ్ఞానమును, అది = లోను 
గలవి యనెడు సోపాన = పావంచాలతో, సమన్విత = కూడియున్న, 
విజ్ఞాన క అపరోకజ్ఞాన మనియెడు, రాజమార్ల = రాచబాటల చేత, అలి 
తంబును = సొగన్సు మోటునదియు, పంచాకురీ... అలంకృతంబును - పంచా కరీ = “నమో రామాయ” అను నైదుబీజవర్ల మలు గల, మవాము న) = 
రామతారక మహానుంత మనియెడు, మా క = నాయకమణి గల, తోరణ = మంగళ మాలిక చేత, అలంకృతంబును = ౩ నేయంబడినదియు, [(పణవ ...ఫపూరితంబును - (పణవ = ఓం అను మం తౌది వర్ష *చ్చారణ 

తంబు = పరిపూర్ణ మైనదియు, అగు = అయిన తురీయ. ..బునన్ _ తురీయ = చతుర్థావస్థ యనెడు, మవోస్థాన = నిండుకొలువుకూటము 
నందలి మండప = మంటపముయొక్క, అంతరంబునన్ = మధ్య భాగము 
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మునందు, సర్వ. .. ఆనీనుం డై - సర్వ = సకబములైన, ఉపనివత్ = 

(శతిశిరస్సులయొక్క, సారభూత = ఫలితార్థమగు, (బవ్మా = పరమాత్మ 

కును ఆత్మ = బీవాళ్మపను, ఏకత్వ = వఐక్యముయొక్క, దర్శన = 

చూచుట, రూప = అకారముగలలు ఓంకార అ మం తౌదివర్ణ వని 

మొడు, సింహాసన = సీంగఫు గన్టియయందు, ఆనీనుండై = అధిష్టించి 

యున్న వాడే, శుద్ధ = రజ స్త్వమోగుణమి(శితము గాని సత్త్వ = స్త్వ 

గుణము (పధాన = ముఖ్యముగాంగల్య మాయానుయ = మాయయందు? 

(బతిఫ్టలించిను దివ్య = (పకాశమాన (దేదీష్యమాన) మగు, కోభన = 

న్మరణమ్మాత్రముచే శుభ పదమును కుభలక్షణములు గలదియు నగు వ్మిగహుం 

డును = స్వరూపము గలవాడును సర్వ... పర్మిగహుండును - సర్వ 

జ్ఞైత్వ = సకలమును జెలిసినవాం డగుట్క సర్వేశ్యరత్య = నిఖిలమునకు 

నధీశుడగుట్క సర్వా నర్యామిత్వ = అన్నిటిలోపల నుండి నియమించు 

చుండువాం డగుట్స సర్వ(సష్ట్రృత్వ = సమ స్తపపంచమును. సృజియించు 

“వాండగుట, సర్యరకుకత్య = నిఖిలలోకములను గాపాడువాం డగుటయ్సు, 

సర్వసంవారకత్వ = సృజింపంబడి పాలింపంబడిన (ప్రపంచము నెల్ల నుప 

“సంవారించువా. డగుట్క ఆది = లోనుగాంగల్య అగణిత = లెక్కించు 

టకు నలవిగాని, సమగ = పరిపూర్ణములయిన్క సుగుణ = మేలిగొనముల 

యొక్క, పర్మిగహుండును = న్వీకారమ గలవా(డును, సత్య... పుండున్వు 

సత్య = సత్తును జ్ఞాన = చిక్తును ఆనంద = సంతోవమును, స్వరూ 

ఫుండును = ఆకారముగం గలవాడును, సర్శవ్యాపకుండును = సర్వకాల 

సర్వావ స్థలయందు నంతటను నిండియున్న వాడును, దేవదేవుండును ఇ 

(బవ్మా మొదలగు వేల్పులకెల్ల నేలకయు, అగు జ అయినట్టి, త్రీ... 

వుండు - (శ్రీ = అణినూద్య స్పైెశ్వర్య సంప త్రితోం గూడిన, మహాదేస్రుండు= 

శంకరుండు మూ ర్రిమంతంబులు+ న = మూర్టీభవించినవి యగ్కు చతుర్విం 
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శతిత త్త్వ్యంబులును = (మూలప్రకృతి = నవాత్తు - అవాంకారము - పంచ 

తన్నాతలు = పంచమహాభూతములు - శ భ్రాదివినయ పంచకము _ 

_డ్రోకౌాదీర్మ దియపంచకము - మనన్సు అను) నిరువదినాల్టు తత్త్వ్వములును,, 
ఇచ్చా, శ కులను - ఇచ్చా = (“తదెత్షత బహుస్యాం (పజాయేయేతి” 

పరమాత్ముండు మొట్టమొదట (బపం-ద నిర్భాణముకొ ఆకు బలు చెబు (గ . 

లయ్యెద నను సంకల్పరూపమగు) నిచ్బాళశ_క్రియు, క నజస్వ సత్యసంకల్పాను 

సారమగ జగ దచనావిభాగజ్ఞానరాపంబగ్చు జ్ఞూనళ క్రియ (కియా ఇ 

లోకరచనారూపం బగు [కియాళ క్రియు్క, ఆది = లోనుగాగల్క శ క్ఫోలును= 

నుతీయు లౌకికములగు పభుమం త్రో త్నాహోది శ క్తులును, వ్యామీ... 

శ్వరులు - వ్యాషీ "కేశ (ర = భ క్షవత్సలుండగు (శీమన్నా రాయణమూ ర్రియు, 

వాణీశ్వర = చతు రాననుండున్వు సురేశ్వర జ పాక ళాసనుండును, నంది 

"కేశ్వర = నందీకుడును భృంగీళ్ళర = భృంగిరిటుండును, విఘ్నే 
శ్వర = గణపతియున్కు కుమార = కా రిెశేయుండును, ఆది = లోను 

ఇల (వ్రమథగణ = _(పమధుల వర్షయులకు, అధీశ్ళరులును = నార 

| 

కులును, (వాహ్మ్ + మా హేళ్వరీ + ఆది + స ప్పమాతృ్ళకలును = _బొహ్మి 

మొదలగు నేద్దురు నూతృకలును “వాహ మా హేళ్వరీ చెవ కామూరీ 

వైష్ణవీ తథా, వారాహివైవ చాండాణీ చాముండా సప్తమాతృకాః”* అని 
అమరమ్సు స్వ -సౌన్నిధ్యంబునన్ = తన చెంలతేన్కు నిజ... వీక్నణంబుక్ - 

నిజ = తేనదగ్కు కరుణా = కనికరముతోం గూడిన, కటావ వీత 

₹0బుక్ = కడగంటి చూపును, అసేక్షీంచి = కావలని, కొలువక్ = 

భజింపుచుండంగ్య స్వ స్వయాప 4. అనలోకనంబు = స్వకీయమగు సచ్చిచా 
నంద పరత త్త్యముయొక్క అనుసంధానము, వేయుచుక్ = ఒనర్చ్బుచు, 
ఆత్మారాముడు + ఏ = తనలో తా నానందించుచు, ఉన్న సమయంబు 

నక = ఉండేడు తటిని తవీయ[వామ + అర్ధ + శరీరిణీ 1. యంకొ జ 
ఆ జగదీళ్వరునిది యగు ఎడమవై ఫు నొడలు సగపాలు తనమేను గలదియు. 
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“పర + అపర “+ (పకృతి + స్వరూపిణియుక = “అధపరాయయాదదకుర 

మధిగమ్యుతే”” అను మొదలగు (శుతులయందుం. (బతిపాదింపంబడిన 

మాయయు నవిద్యయునను (పక్ళతులు రెండును స్వరూపముగ౦ గలదియు, 

నిఖిల... భూత యుక్ - నిఖిల + జగత్ = ఈశ్వరసృస్థము జీవ స్ఫస్థయు 

నగు (పపంచమున కల్ల, ఉఊపాదాన = (పధానమగు, కారణభూతయు = 

కారణమయినదియ్ము [ఇచ్చట నుపాదానళబ్బము నిమి త్తీమునకుం౧సాడ నుప 

లకణముగానC జిదచి[దూపముల చే నుపా దాన నిమి త్తకారణములు కిందు 

నగుచున్న దనుట] నిఖిల + లోక + ఏక + మాతయు = టిల్లజగములకుట 

(బధానజిననియు, (తి + భువన- గహినియుక్ = ముజ్జగంబులు నిల్దుణాల 

గలదియు, విశ్వ + విమోహినియుక్ = తన యావరణ విశేపశ క్రలచే 

"నెల్లరకు (శాంతిని. గలిగించుచున్నదియు ధీ + ముఖియుక = తనదు 

'విక్చృతియగు మావా రత్త త్త్వ మే సృష్టికి మొదలుగా ంగలదియు [నిశ్చయాత్మక 

జ్ఞాన మే స్వస్వరూపమును బెలిసిళొనుటకు ముఖ్యముగా గలదియు = 

ననియు, బుద్ధియే వదనముగా6 గలదియుననియు నిచట వి శే షార్ధములు గమ 

నించునది] క్షూన -..నయుక - జ్ఞాన = పరోకుజ్ఞానము, విజ్ఞాన = అపరోక్ను 

జ్ఞానము నను నివిశిండును లోచనయు = ఎడమకన్ను కుడికన్ను గాం గల 

దియు, విషయ + విర క్తి + అధరయు = శ బౌది విషయములయందలి విర క్రి 

యను నెజ్జనిమోవి గలదియు, విచార..,తేయు - విచార = ని త్యానిత్యవి వేక 

'మనియెడు, మందస్మికయం=మందవహో సము గలదియు, నిర్మ. .. స్మయు-నిర్భ 

మతా = మమత్వములేమియు, నిరవహాంర తా = అవాంకారములేమియు నను 

నవి రెండును, వాస్తయు = ఎడమచెయ్యి కుడి చెయ్యిగం గలదియు, యోగ 

బోధ _స్తనియుక-యోగ = కర్మము, బోధ = జ్ఞానము ననునివి రెండును, 

స్తనియుక్ = చనుదోయిగాం గలదియు, సందేవా + మధ్యయుక = 

వ్యావవోరిక దశయందు(గాని విచారణయందు గాని యిది యిట్టగునా కాదా 

యనుసందియమే సన్న ఫపుంగొనుగం గలదియు “నవదసత్సంశయ గోచరోదరీ” 
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అనునట్లు కలదా లేదొ యనుసందియమునకు నా శయమగ నెన్నడుము 

గలదియు ననియు నర్థము), సంసార... నాఖియు - సంసార = జననమరణ 

రూపంబగు కాంపురఫు, చకం = పరివర్హనమే (నుడియే), నాఖియు = 

బొడ్డుగాం గలదియు. రాగ + ద్వేష జ ఇష్టవ స్తువునందలి మక్కు_వయు 

ననిష్టపదార్థమునంద లి యసవ్యాతయు ననులెండునుు జఘనయం = కటి పదే 

శములుగా6 గలదియు, కామ...యుగళయుక్ - కామ = కోరికయు, 

లోభ = లుబ్ధత్వము ననురెండున్తు ఊరు + యుగళయుక్ = ఆెండుతొడ. 

లుగం గలదియు సంకల్ప = ఈపని నిట్లుచేసెద ననుతలంఫును, వికల్ప = 

పలుదెజంగుల నూపొంచుటయు ననునివితెండు, చరణయు = అడుగులుగం 

గలదియు కాల...యానయు- కాల = త_ర్తత్క_ర్భ ఫలానుభ వ కాలమును. 

ఆనుగత = అనుసరించివచ్చెడు, కర కా (క్రీయయే, యానయు = నడక 

గలదియు, వేదాన్త ...ధారిణియు - వేదాన్త = ఊపనిమత్తులయందు. '[బతి' 

పాదింపంబడిను విద్యా = దవారోశాండిల్యాద్యుపా సనలయందు, వ్యసన = 

ఆసక్తిని వసన = కట్టుబట్టను, ఉపరతి= నేతాదీంద్రియములను శబ్దాదుల 

నుండి మరలించి (శవ ణాదిజ్ఞానసాధనములయందు. జొనుపుటు యను నుపర 

మమున్సు కంచుక = రవికగను ధారిణియుక్ = తాల్నినదియు, రజః... 

ఈచిరయుక' - రజః = రజోగుణము స్త్వ = సత్త్వ్వగుణము, తమః = 

తమోగుణము' అనునీగుణ| తయసంబంధమగు (గంథిఐవృాదయ[గంభు లని 

మెడ నీవీబంధ = ఎజ్జ-చిరకట్టుమడియు, కంచుకబంధ = తెల్లరవికముడి. 

యు, వేజీబంధ = నల్లనికొప్పు ముడియు ననువీనిచే సురుచిరయుక్ = 
మిగులనొప్పుచున్నదియు, ఫల... అలంకారిణియుక్ - ఫల=క ర ఫలముల 

యొక్క, త్యాగ = వీడుచుట్క పూర్వక = ముఖ్యముగాంగల, వర్ణ = 
_బావ్మాణజాతి మొదలగు వర్గ్ణములకును, ఆ(శమ = (బవ్మాచర్యము మొద 

లగు నా శ్రమయులకును ఉచిత = తేగినవియగు, ధర్న=(బవళో పాసనము - 
పజాపాలనము్క పాళుపాల్యము - డ్విజశుశూవు - లోనుగా గల) ధర్మ 
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ములును అనుస్థాన= ఆయానియమ ములను విధివిపితముగ నాచరించుటయు, 

ఈశ్వర + పణిధాన = సర్వజగదీశ ర్వుండగు (శీమన్నా రాయణునియందు€ 

జిర్తమయు నెల్లప్పుడు నిలుప్రటయు ఆచార్య + ఉపాసన = సద్దురుళ్ముళూ 

వయ్సు ఇంద్రియ = బా హ్యేందియములయొక్కయు, ఆత a= మనోబుద్ది 

చితా౭_వాంకారరూప మగు నంత ఃకరణచతు స్థ యముయొక్క యు, విని 

(గవా = శహైదివిషయములయందు. దగులువడకుండ కానసాధన ములగు. 

(శవణాదులయందు నిలుచునట్లు చేయటయు, స్థిత పజ్ఞ త్వ = “(పజహాతి 
5 అధ ణి యదాకామాన్ సర్వా న్బార్థ మనోగతాన్ ఆక న్యేవాత్శనాతుస్ట్ర స్టెత్ 

(పజ్ఞ_స్తదోచ్య లే” తనమనంబునం గలకోరిక ల నెల్ల విడిచి, శ్రీమన్నారాయణ 

ధ్యానతత్సరుండై తనలోంయదా నానందించువాండు న్టీత(పజ్జుం డనంబడు నను 

స్థర్యపజ్ఞిత్వము, ఆది=లోనుగాంగల, సా త్త్వికగుణ=స త్ర స్రగుణ[పధానము 

లగు ధర్మములనియెడు, భూవణ = తొడనవులు), ఆలం కారిణియు = అలం. 

కరణములుగం గలదియు, శుద్ధ జా పరిశుద్ధమగు, వాసనా = (“శుద్దాజన్థ 

జ ళీ 9 వినాశినీ... పునర్జ నాాంకురాం _స క్యా స్థితా సంభ స్ట్రబీజవత్ | దేహాిర్థం 

త జే యాశుదేతి | యెశువవాస ర (ధియలేజ్ఞా జ ద చోచ్య తే యే ద్ధవాస నాభూయోనజ న్మానర్ధ 

భాజనం ! జ్ఞాకజ్ఞైేయాస్త ఉచ్య చే జీవన్నుుక్తా మహాధియః” అని వివరింప 

బడిన చి త్తసంస్కాార విశేవయుచేత, వాసితయు = పరిమళింపంజేయంబడి 

నదియు, నిత్యానపాయినియు = సదాళివునకు నర్గాంగల కీ యగుట వేత 

చెన్న (డు నెడంబడనిదియు, చేవదేవియు = (బహ్మాదిదేవతల కెల్ల దేవ్రండగు 

నీశ్వరునకు నిల్లాలున్కు అగు = అయినట్టి, (శ్రీ=పరమపాతి[వత్యసంపదతో. 

గూడిన, మహాదేవి = పార్వతీదేవి అతిిపియ = అళ్యంతానురాగము, 

పూర్వకంబుగక = తొలుతం గలుగునట్టుగ, చతుర్విధ = మానసీక్య వాచిక, 

కాయిక్క వ్యంజకము లనియెడు నాల్లువిధములగ్యు శుళూపలక్. = ఉప 

చారములను,, కావించి = ఒనర్చి, చేవించుచుక్ = అర్థ ్యపాద్యాదులచే 

నేవించుచ్చు వూజించుచు్ = నవ సనామాద్యుచ్చారణవూర్వకముగం 



104 వీతారామాంజ నేయసంవాదము [ఆశ్యాం, 

బువ్వులు మొదలగువానిచేం బూజ లొనర్చుచు, ఫావించుచుక- = ధ్యానిం' 

భ్రృుచ్చు నమస్కరించుచు = వందనములు గావించుచుు ఆరాధించినక్ = 

క్రొలువంగ్కా (ప్రసన్నూండే = దయాళు. డై, మెచ్చి = ఆమె శేసినయారాధ 

నను గొనియాడి, నీకుక- = (పార్వతి కొనుట), ఎయ్యది = ఏపదార్థము లేక 

కోరిక, ఇష్టంబు = (సీయమైనద్సి ఇచ్చెదక్- = దానిని తప్పక ఇడియెదను, 

అడుగుము = కోరుమ్ము అనినక్ = ఇట్లు పలుకంగా సంతోన + భరిత 4 

చిత్త + ఐ= అఆనందమువే నింపంబడిన వృాదయముగలదియగుచు, అమ్మ త్త 

కాళిని = (గమ ల్తేవకాశత ఇతి ము త్రకాశినీ” ఒయ్యారముచే మదించినది 
యుంబోటె (పకాళించునది యని వ్యుత్స_త్త ర్ట్రర్ణయు “ఊరత్ర్తమా మ త్తకాళినీ* 

అని శబ్ద్బసోమకోశము)  మహేోపతి పసతయగు నాశకాత్యాయని, చిలునవ్వు 

నగుచుక్ = (తన యఖీస్టము నెజువేటునుగా యని) దరవానీతమును గావిం 
పుచ్చు ఇట్లు ఆనియెక్ = ముందు ెప్పంబోవువడువున నుడివెను. 

ఈ వచనమునందలి వి శేషార్ధములు, 

“నిత్యనిరుణ నిర్వికల్ప” అనుపట్ల నిర్వికల్బ్పమన.-గాోవికల్పేన విపరీత 
తేన నామజా త్యాదినారూ పేణ నిర్లత ఇతి నిర్వికల్నః పరమాత్మా” * ఆను 

వ్యుశ్స త్తి చేం బరమాత్న్ముండు తనకు వై పరీత్యముగం. గల్చింపంబడిన పేరు జూతి 
మొదలగువాని చే విడువంబడినవాయడుగాన నిర్వికల్చు. డనంబడుచు న్నా (డు 
సరేకాని “త త్త (మస్యాది మహావాక్య మలయందు భాగలకత ఇచే “మాయా 
విద్యే విహాయెవ ముపాధీ పరజీవయోః | అఖండం సచ్చిదానందం పర్మబ హైతీ 
వ లక్ష్యుతే”” అనుటం చేసీ పరమేళ్వరునకు నుపాధియగు మాయను జీవునకు 
నుపాధియైన యవిద్యను విడిచినచో నిర్వికల్చ్పం బగు సచ్చిదానందపర 
(బవ్మామే లమ్యంబగునను ట సరిపడియుండ లేదు. ఏల యనిన “నిర్వికల్పస్య 
లతమ్యత్యం నదృష్ట౦ నచసంభవి”. అనుటచే, నిర్వికల్ప = నామజా త్యాది 
రహితమగునది గనోచరమగుట యొచ్చటను లోకమునందు కనబడలేదు సశే ' 
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క స. 
కదా యు_క్రియు క్తమను గాదు. నామముల జీతే మొదలగునవి ఎవరికైన 

గోచరమగునా పోనిమ్ము మహావాక్యార్థము బే. దోంపట్టు వస్తువు సవికల్ప మే 

య/దయ-గాక యనిన “సవికల్పస్వలక్ష్యు త్వే లక్ష్యుస్య స్యా దవస్తు తా” * అను 

టచే నామజాత్యాదివిశిష్ట మగునదియే మహావాక్య తాత్సర్యవిషయ మగు 

నపుడు చాని వస్తుత్వమే నిద్ధింపదు. నామరూపవిశిస్టం బగు పదార్థము విన 

శ్వరంబగుటం జేసే యిది పరవస్సు వెట్టగును? అని పూర్వపక్షృము రాలా 

సిద్ధా నృమెట్టనిన “వికల్బతదభావాభ్యా మనం స్ప ఖహ్టాత్య్మువస్తుని విక ల్చితత్వ 

లక్యుత్వ సంబంధాద్యాస్తు క్షల్సితాః” అనుటచేత వికల్పముచేతనుగాని 

వికల్ప రాహిత్యము చేత నుగాని యంట(బడని యఖండ సచ్చిదానంద స్వరూప 

పరమాల్మ్మవస్పవునందు వికల్పము సంకల్పమునకా ? నిర్వికల్పమునకా ? 

అని (బవ్మామును విశల్చ్పవిషయముగ. జేయుటయు మహావా క్యార్ధము చే 

శువ్మాము బెలియంబడు ననుటయు, సంయాగాదిసంబంధము, జాతి, గుణమ్క 

క్రియ మొదలగునవి యొల్లం గల్పింపంబడినవి. మటియు నిచట “విక్రలశ్పో 

నిర్విక ల్పస్య సవిశ ల్బస్య వా భవేత్ అను మొదలగు వాక్యముల నుదావా 

శింపుచు (వాయందగిన యంశములు విశేషముగ నున్నను చదువరులకు ముఖ 

వీధానమగునని యీయంశేమునుగూర్చి శర్చనింతతో విరమించుచు న్నా రము, 

ఓం కారస్టరూ పనిరూపణము. 

“(బాహో తెకత్వ దర్శనయాపోంకారి” అనునట్లు “*ఓమిత్యే 

శదక్షరమిదగం సర్వం తస్యోపవ్యాఖ్యానం భూతం భన ద్భవివ్యడితి 

సర్భమోంశకార ఏవ యచ్చాన్య త్తి) కాలాతీతం తదప్యోంకార ఏవీ” అను 

మొదలగు మాండూక్యో పని ద్వా క్యార్థము నిట్లు సంధింపవలయును. 

అకారము, ఉఆజారము మకారము, అర్థమా(త్రము, అను నాబ్టుపాదములు 

గల ఓంకారమునందు ననిరుద్ధ - డ్రద్యుమ్ను' - సంకర్షణ - వాసుటేవు లను 

నామాంతరములుగల విశ్వ - తెజిస - (జ్ఞ - తురీయము అనునాల్లు పాదము 

అతో. గూడిన (బ్రహ్మమును ధ్యానింపవ లయు నెట్టనిన చేక నాచేత నాత్మక 
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మగు నీ పపంచమెల్ల నోంకారాత్మకం చై యున్నది. “తద్య ధాశంక ఇ 

సర్వాణి వర్షాని సంతృృళ్లై స్యేవ మూంకాేే సర్వావాక్ సంతృళ్ఞా 

కీంకార ఏవేదగ్0౦ సర్వం అను మొదలగు (శుకులుగాడ నీ యర్గమునః 

నుపబలములు గావున భూత భవిన్యద్య ర్లమానరాపముగు కాల తయముచే 

బరిచ్చిన్నంబును నపరిచ్చిన్నంబు నగునది యెల్ల నోం-కారమునకు వేణు! 

గాదు. మటియు నీ శతి కిట్లు విశిష్టాచైైతపరముగ నర్ధమును చెలియ 

దగును. మాడేచ్చ గల యధికారికి సకల'ేశములును బోయి యఖండా 

నందము చేకూరుటకు సమస్థ్రి తాపమును న్యష్టిరూపమునగిన నోంకారము చే, 

(బతిపాదింపంబడు [శీ భగవంతుని యుపాసనమును జేయుటకు. దొలుత 

నీ ష్మకియను గమనించునది “జితం జగదసీ శనికి హకీం”? చీదచిదాళ్శ్ళక మగ 

(ప్రపంచమెస్ల దీనియందు (గుచ్చంబడియున్నది గాన సీం అను పదముచేం 

జెప్ప (బడుచున్న (బవ్మాము పరిదృశ్యమానమగు (పపంచమై యున్నది. మతి 

యును అక్షరము (నాశములేనిది) గాన భూత కాలమునందును వర్తమాన 

కాలమునందును నాగామికాలమునందును నొక తీరుగ నే యుండునది “కీ 
మిత్యా(కియతే _పతిపాద్యత ఇతో్యోంకారః? * అను వ్యుత్స త్త శ్రర్టము చె 

నోంకారముచే (పతిపాదింపంబడు మన్న  యతకుర్మ్నబవా శే చిదచిదా 

త్శకంబగు (పపంచముగాని వేటు కాదు. వుజియును గాల(తీయకృతవికారా 

తీతమగు వస్త ప్రంతరముగూడ నా యషర్యబవా శ్రే గాన నా (బవ్మామున 

కన్న భిన్నమైన చెద్దియును లేదు. మతీయు నిచట శేనలాదై (త పరముగ 

నిట్లు గమనించునది (రీ మిత్యేతత్ |! ఏతజాలంబనం. ఏక త్త వ సత్యకామ 

పరంచాపరంచ (_గ్రైవ్హ్మయదోంకారః. ఓమి త్యా తానం యుంజీత - ఓమితి' 

(బవ్మా - ఓంకార ఏవేదగం సర్వం-*” ఆను మొదలగు _శుతులచేత 

(తొడు మొదలగునది పాము మొదలగు వికల్బమునకు నాస్పదమగునట్లు: 

అద్వయమగు పరమాత్మ పరమార్థభూత మై ఇంద్రియ (పాణాది వికల్ప 
మునకు నాస్పదమై యుండునట్లు సమస్త చాక్చం%్యపపంచము నోంకారమే 
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యగును. ఆ ఓంకారము పరబవ్మాపతిపాదక ముగుటచేం బరమాత్మ, 

స్వరూపమే యగును. ముజీయు “వాచారంభణం వికారో నామధేయం 

త న్యేదం వాఛాతంత్యానామఖిర్షామఖి సృర్వంనితం సర్వగ్ ౧హీదంనా 

భని”” అను మొదలగు [శుతులచే నోంకారముయొక్క_ వికారనుగు సకల 

వాస్వికేషము చే నగు త త్తదఖిధానముల బెం 'జెప్పంబడు (పాణము లోనుగా 

గల వికల్పమెల్లం ద త్తదభిధానములకు. వేజుగాదు గాన “కీ మిల్యేదతుర 

మిదంగ్ంసర్భం”” అభిధేయములగు నీ యర్థము లెల్ల నఖిధానములకు చేజు 

కాకుండుటచేతను "నాయభిభానము లోంకారమునకు భిన్న ములు కాక పో 

వుటచేకను నోంకారాత్శక మే ఈసర్వము నగును. పర్మబహ్మము నభిధాశాభి 

ఛేయాపాయపూర్యకముగనే తోపట్టును గానం గాల తయసరిచ్చెద్య ముగు 

నదియె నోంకార మే. మజియుం. (దికాలాశీతంబును గార్యముేం చెలియ? 

బడుచున్నదియు, కాలము చే నపరి చ్భెద్యమునగు న వ్యాకృతము మొదలగు 

నదియుంసాడ నోంకారమే యగుచున్నది. ఇట్టు ఓంకారమాత మే యగు. 

సర్వమును “సర్వం ప్యూతదృ) న్నా" అనుట చే (బ్రవ్మామే యగుచున్న ది. 

ఇట్లు పరోకు జ్ఞానసిద్ధమగు (బవ్మాము “అయ మాక (బవ్మా” అనుట చేతం 

గార్యకరణ సంఘాతసాక్షీయగు నీయపరోకకూట స్టవైతన్య మే యగును, 

“గావున “(బహ్మాతై శకత్వదర్శనరూపోం కారి అనుట సమోచీన మై 

యున్న ది. 
(పతిబింబవాద( పతిపాదనము. 

“శుద్ధ సత్వ పధానమాయామయదివ్య క“ భనవి గహుండు ననుపట్ల నీ: 

యర్థమును ౫బునించునది. అ(పమేయుండగు పరమాత్మ్మునియందు "నేక దేశ 

మున మూలాజ్ఞానరూవిణి యగు మాయ యున్నది. ఈమాయ రజ్జువునందు ౬ 

బొడకట్టు సర్పము రజ్జువునకు వేణు కానట్టు (పపంచకారణభూతుండగు పర 

మాత్నునిక న్న భిన్నముకాదు. ఇది యాకసము మొదలగు కార్యజాతమును- 

బట్టియున్నదని "తెలియబడుచున్నది. సత్య స్వరూపమగు పరన స్తువునకు€ గల 
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యా-కాకశొది _్రపంచో త్పాదన సామర్థ్య మే మాయ యనంబడుచున్న ది. పర 

మాఠత్ళునిశ క్రియాపమగు నీమాయ సద్యన్గువనికాని యసద్వస్తువని కాని చెప్పు 

టకు వీలులేదు.“తమలఆనీ త్రమసాగూఢ ముగ” అను (శుతి ఇందుకు [ప్రమా 

ఇయు, మణి యం “నాసదానీన్నో సదానీ త్తదానీం కింత్యభూతమ: | సద్యోా, 

తృమసస్ఫత్వం-నసత్వ నన్ని షేధనాత్ ”* అనుట చేత సద్వస్తుసంబంధము 

వలన నూయకు సత్త గముశాని స్వయముగా సత్త ప్రములేదు. మతియుం పైని 

చెప్పినయట్లు “నకృ్ళత్స (బవ్మావృ త్తి స్వాశ క్షిః కం త్వేక దేశభాక్ ఘట 

శ క్తిర్యథా భూమా న్నీ మృద్యేవవ ర్త లే” అనుట చేత బుడమియందలి 

మెత్తని మట్టియందే ఘటోత్పాదనళ క్తి యుండునట్లు (బవ్మాయునందు 

నొక తావున నే మాయారూపళ _క్రియున్నది గాని యంతటను లేదు. అంతట 

నుండెనేని ముక్తులచేం బొందందగిన (బవ్ముమే లేక పోవలనివచ్చును. 

“పాదోస్య _విశ్వభూతాని (తిపాదస్యా౭_మృతం దివి '”” అను (శతి 

(బన్మూమునం దొక భాగమున మాయ యున్న వనుటకు. (బమాణము, 

అట్టి శి గత్రిగణాత్మిక గాన, రజ స్తమోగుణనంబంధము లేక కేవల 

శుద్ద సత్త్వ పథాన యగునది మాయ యనియు మలినస త్వ ప్రధాన యగునది 

యనిద్య యనియు. జెప్ప(బడు చున్న ది. అందు మాయయిందు. (బతి 

బింబించి మాయోపాధికమైన (బన్నాచై తన్యము ఈశ్వరు. డనియం, 

నవిద్యయందు. (బతిఫలించి యవిద్యోపాధికమైన (బవ్మావై తన్యము 

జీను డనియు స్యవహారము. ఈశ్వరుండు పరిశుద్దో పాధిక్రుండు 

గావున సర్వజ్ఞ క్వ సర్వేశ్చ్వరత్ప సర్వాంతర్యామిత్వా ద్యనంతకల్యాణగుణ 

సమన్వితు.డె. యొప్పును. జీవుడు నులినోపాధికండు-గాన, కించిద్దత్వ 

అనీశ్వరత్వ నియమ్య త్వాది స్వల్పగుణ విశిష్టం గై యవిచ్యావళన 9 యై 

కర్మపాళబన్భుండె జననమరణాదిరూప సంసారచక్రమునందు. బడి తిరుగు 

చుండును. సద్ధురూప దేశమునలన నెప్పుడు డా నుపాధికన్న నేను విలక్షణుండ 

నని తెలినికొనునో యప్పుడు విముక్తం డగును. 
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నర్గా(శమధర్శవి వేదన. 

కళ వర్గాశ మోచిత ధర్మానుస్టాన ౨ అనునబ్దు * (ఛావా ణః తతి 

యో వైశ్య స్ట్రయావర్ణా ద్విజాతయః | చతుర్ధ ఏకజాతిస్తు శూ దో 

నా న్లీతు పంచమః | ”” అను మనుస్శ ఏతివచనమునుబట్టి మొదటి వర్షములు 

_బాహ్మణకు తియ చెశ్యక్యూదు అని వర్షములు నాల్లు, “ (ావ్మాణా 

దె్వశ్య కన్యాయా మంబస్టో గామ జాయ శే “౩ అను మొవలగ వచన 

ములచే నంబస్టైద్యనులోమ వీలోమబజాతులును గలవు. “ అధ్యాపనం చాధ్య 

యనం యజనం యాజనం తథా | చానం (ప్రత్మిగవా శై శ్ర్చవ వట్కు-ర్మా 

ణ్యగజన్ననః *” అనుట ప్లే (వాహ్మ్ణునకు వేదళా _స)ములను జదువు 

టయు నొకరికిం కెప్పుటయు. యిజ్ఞాద్మికతువులను జేయుట యొకరిచేం 
జేయించుట తనకుం గలిగినదాని నొరుల కిచ్చుట్క తనకు లేనివస్తువు నొరుల 

వలన బుచ్చుకొనుట యనునివి యాఆజును కర్మములు. వానిలో * వక్టాంతు 

కర్మణా మస్య (త్రీణికర్శాణి బీవికాః |! యజనాధ్యాపనం చెవ విశుద్దా 

చ్చ (పతిగవాః॥ ” అనుటబే [క్రతువులను చేయించుట విద్యలను జెప్పుట 

మయోగ్యులవలనం . డ్రత్మిగహించుట్క అను నీమూండును (బావ్నాణునవ 

జీవనో పాయములు. * వేదాఖ్యాసో (బావ్మూణస్య క్షతియస్యచ రక్షణం | 

వారాకరై గవ వైళ్యస్య విశిష్టానిస్యకర్శను 7” అనుటచే (చావా శణునపవ 

వేదాధ్యయనము త్మతియునకం (బజారకణము, వైశ్యునకు వాణిజ్య 

పాళశుపాల్యములును ధర్మములు. శూ దునకు (బవ్మాతే(తియవై శ్యు లను 

తెొవర్శక్షులను నాశయించుకొని వారికి లోంబడి కృషీ మొదలగ వాని 

వలన జీవించుట ధర్మము - ఇవి యట్లుండ * అధాతో ధర్మజిజ్ఞాసా *. 

అను మొదలగు ద్యాదశలక్ష ణియందు6 జర్చింపంబడిన కర్శకాండోొ క్త 

ధర్శాము లన్నియు నూహించునది, 

తౌ. ఇంతియకాక యా కై లాసాచలము తురీయావస్థవలహూడ నతీ 

తం బగు పరత క్ట గంబునడువున 'ననీకయోజన బి న్రీర్హాయతోో భారియంబులు- 
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గలదగుటశేం దుద మొదలు నడువుయు లేనిదియు., గర్భాఘామి కావల 

నున్నది గాన తనయందు స్వకులము పరకులము అను మొదలగు వర్గా శమ 

ధర్మ భేదములు లేనిదియుల దనయందుం గల స్ఫటికమణులు మెందలగ్య 

మానికములయొక సయం వెండి మొదలగు లోవాములయొక్క_ యు, రకాది 

ధాతు విశేషములయొక్కాయు, కేయుంబన క్లనక వెలుంగుచున్న కాంతుల 

వేత న నేకకోటిసంఖ్య గల సూర్యులయు, చందులయు, వహ్నులయ్సు 

చీ ప్థులనెల్ల ( దిరస్కరింపుచున్నదియు, చతుర్విధ వేదములకును, నట్నా 

_స్థయులకోన్కు _నహ్టాదశ ప్రరాణములకును భారతౌాదీతివోసములకును దన 

మాహాళ్ళ యును గొనియాడుటకు వలనుపడక యున్నదియు, క ర్శభూామికిం 

వె అడియుండుట చే (బాన్నాణొది నర్లు మలయు _దైహ్మచర్యాద్యా[ శమ 

ధర్మమలయు బోోతి స్రోమాదిక ర్భలయు గుణములు “పేరులు స్వరూపములు 

మార్చులు సామర్గ కములు "మొదలగునవి తనయందు శేనిదియు చతుశా 

ననుండు ఇందుడు లోనుగాగల దేవతలు దైత్యులు చాననులు నాగులు 
గరుడులు గంధర్వులు కిన్నరులు శింపురుషులు సిద్దులు సాధ్యులు విద్యా 

ధరులు చారణులు నప్పరసలు యతులు గువ్యాకలు నాంబడు దేవయో 

నులు, నారదాది దేవర్దులును వసీస్థాది (బవ్యారులును సనక సనందనాది 

యోగీం్యదులును, కొనక (పభృతి మునీం దులును, కవీల (పముఖయతీం(దు 

లును శ కాచార్యుండు మొదలగు కవీందులును మొదలుగా గల 

వారిచే నిరంతరము నారాధింప(బడు చున్నదియు, క ల్పావసానమునందు. 

గూడ సదాశివుని (తిళూలాగముననుండి నశింపనిదియ్కు హేయగుణములు 

లేనిదియు నెట్టి వికల్పములును లేనిదియు, నెన్న ౭డును మార్పులేనిదియు, 
నిర్లుష్ట్రమున్ను పావాత్ములకు గోచరము కానిదియు, పుణా సికలభ్యం బగు 

టచే మన ౦0౫ యిందియములకు నందనిదియు, ఇట్టదని (గహించుటక 

వాక్క_నకును మనస్సునకును శక్యముశానిదియు మేర మిటీనదియు, పరమ 
పవ్యితేమైనదియు, దేవ తాత్మకం బగుటచే జ్ఞైానస్వహాప మయినదియు, 
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సాంసారిక దుఃఖవిము క్షం చై నదియు (పళ్లీయాంతమునందు6 గూడ ఖండిం 

చుటవ వీలు లేనిదియు, నర్వకాల సర్వావస్థలయందును దనయం దలి చేతన 

ముల యానందముచే సౌం[దమైనదియు నై విలసీల్లుచురిడు నా వెండికొండ 

యందు మవా్తత్యమ్ము నవాంకారఠము శబ్దతన్మ్మాత్రము మొదలగు పంచ 

తన్యాాతములును నను సప్తావరణాముల చేం జుట్టుకొనబడినదియు, భూర్చు 

వస్స్యరాదులు నత లాదులు నగు చతుర్దశ భువనంబు లనియెడు చిన్న చిన్న 

గూండుల వే సొగసె నదియు, మానుసానందము మొదలు (బహ్మోనందము 

దనుక గల యానందవి శేషము లనియెడు దిగుడుబండలచే నొప్పుచున్న 

దియు వేవెలు( ేవెలుంగు రిక్క_లు గాములు నగ్ని మెటుపులు మొదలగు 

పలు దెజంగుల నలరు వెలుంగు లనియెడు మానిక ములక జికుటినుక గలదియు, 

ఆతులవిర క్లియు నుపరతియు మాతేచ్చ యనబడు కొండమోండి పైగ 

ములయం దున్న వియు, (బ్రహ్మానంద రసానేచనముచేం చెరిగిన నిశ్చలత్వ 

మనియెడు మొగ్గలచే నొప్పుచున్నడియు, బాగుగ సలించునవియు నగు 

ఫలాపేక్ష లేని ని త్యాన్ని హో తాదికర లును, శాండిల్య విద్యాద్యుపాస 

నలును, జో్యోతిష్టోమౌది యాగములును యమనియమాద్యష్టాంగ యోగము 

లును గాయ తీ పభృతి మంత్ర ఫునశ్చర్యలును, చాందాయణ [వత పముఖ 

తపంబులున్కు సత్యసంధత్వము, శుచిత్వము, దాక్నీ ణ్యము, సత్స్వభావము, 

ఏకాదళ్యాది _వతములును ఈవియు మొదలగు సత్కి)'య అనియొడు 

పలు బెఆంగులం బరయగు (మాంకులు గల పూందోంటలచే నొప్పుచున్నదియు 

త_త్తద్భామవ్యము అనియెడు కుసుమములతో6 గలసీయున్న వేదములు చేదాం 

గములు వేదాంతములు ననియెడు నురతరులతికలచే నలరుచున్నదియు, 

నాజు తెజింగుల నున్న సవికల్ప నిర్వికల్పాది సమాధిఖేదము లనియెడు మేడ 

లే బెడంగు మిజుచున్నదియు, సరో్యోత్క్బృష్ట్రం బగు వేచాంతళా స్త్ర జన్య 

మైన పరిపూర్ణానంద మనియెడు తోయముచేం జిల్ల (బడిన పరమపావనమగు 
మానసవ్యాప్యార మనియెడు వాకిటియందు శమము - దమము - ఉఊఫరతి - 
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శితిక - నమ్మకము - సమాధానము- దేహాద్యభిమాన శూన్యత్యము - ద, 
రాహిత్యము = లోనుగా యల మేలిగొనంబు లనియెడు మానిక మYగమి" 

గూర్పంబజిన (ముగ్గులచే నందమైనదియు లోేక్రో _ర్లేరమెన ము క్రియను ( 
పేటిక చె రంజిల్లుచున్నదియ్కు కోరిక లేనిదియు సస్వవర్ష్హోచితములు; 
కా స్పంవిహితములును నగు చెయ్వూులను జేయుట"చే నెన బుద్ధిళుద్ధి చే ద 
త్క యా కలాపముల. బరిత్యజించుటయు, ఉద్దలయెడల పయః 

"పెద్దలు చేసిన యుపనిషదుపదేశము నాలకించుట, యుప పదిస్తార్థమును దనలొ 
'నాలోచించుకోనుట్క య ట్లాలోచించుటచే నిశ్చింత ంబగు పరమవ స్వః 

నందు. జిత్తై కాగత, స్వాత్శావబోధము లోనగు నభ్యాసములనియెఢ 
చీడీలు గల యపకోతుజ్ఞాన మనియెడు రాచభాట చే సొబగయినదియః 
“ నారాయణాయ” నై దుబీజవర్ల్ణ ములు గల మూలమం[తమనియొడు 
నాయకమణి గల మాలికావి శేషము వేం 7 నేయ(బడినదియు, మీంకార నాద 
నునియెశు పీణాదికల్యాణవాద్య వి కేషముల నినదముల చే. బరిపూర్ణ మైన 
దియు నగునట్టి తురీయస పదాత్శకం బగు కొలువుకూటంబు మధ్యభాగంబున 
నము స స్ గ్రత్యంక ఫలితార్థం బగు పరమాత్మ బీవ్నాతెెక్యముయొక్క యవ 

లోకన మే యాకారముశాలల (పణవంబను సింగ ఫుగద్దియ పెం గూర్పుండి 
యున్న వాడును, రోజ సమోగుణయుల నంటని స్త వ్రగుణంబు (పధానము?₹గా( 

గలమాయ'ేం 7 కొన్న దివ్యమంగళమగు నాకారము గలవాడును నక 
లము నేబుంగుట - సము _సమునకు నీశుండగుట = అన్నిటిలో నుండుట _ 

అన్ని టిని సృజించుట్క, నిఖిలమును -గాపొడుట - నమ _స్టమును తాప. 
మాస్తట లోనుగా గల లెక్కా కెక్కు_డుగం గొజంత లేని కల్యాణగుణంబ్బు, 
ననవలంబించి యున్న వాడును, సత్యము - జ్ఞానము - ఆనందము అనునివి 

స్వరూపముగం గలవాడును అంతటను (్రమ్మి యున్నవాండును, (బన్మ్న్శా 
మొదలగు వేల్పులకెల -నాదిదేవుడును అగనట్టి ఢ్రీమున్గ వో దేవమూ ర్తి 
తూ ర్రీభవించియున్న (పధానము లోనుగా గల యిరుని నాల్డుత త్తం 
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బులును, (పపంచరచనా స్పృహారూ శే పచ్చాశ క్రి కియు, జగద్రక్ష ణాత్మక 

జ్ఞానశ క్రియు, లోకేపసంహారాత క (కీయాళ_క్రియు, నేతచ్చ్తి (తయా 

ధిస్థాన భూత పధానళ _క్రియు, నిరధిస్థాన శుద్ధ చిచ్చు క్రియ, వెన్నుడు. 

నలువ - పాశశాననుండు మరియు నంది భృంగి వినాయక కా రశేయ 

(పముఖ [పమథగణ( పభువులును, (బాహ్మియు - మ హేశ్వరియం _ కోమా 

రియు వెస్ణ్టవియు వారాహీయు నించాణియు నను స ప్రమాతృకలును తన 

వెంతను తన యక్కృాటికంపుం. గడగంటిచూఫును .కోరుచు నేవింపఫుచుండం 

దనదు నిక్క పురూపును గనుంగొనుచుం దనలోం చాను రమించుచుండు' 

తలి నాముక్కంటి యెడమయొడలి సగపాలుమేనుశాం గలదియు, శుద్ధ 

స్త పధానయగు మాయయు మలినన శే గ పధానయగు మాయయు మలిన 
నక్త గ పధానయగు నవిద్యయు నను (పకృతిద్వయము స్వరూపముగా6 గల 

దియు, న్గూలనూక్షుకారణతాప మగు నమ _స్స |పపంచమునకుం (బధాన 

కారణ మయినడియు సర్వజగజ్ఞననియు, ముల్లోకములే యిల్లుగా గలదియు, 

(పపంచమున కెల్ల మోహమును బుట్టెంపుచున్న దియు మజచియును, నిశ్చ 

యాత్మక పజ్జ యే వదనముగ€ గలదియు, పరోత్న జ్ఞానము నపోక్నజ్ఞాన 

ము నను కనుంగన గలదియు, వేడా న్లశా స్థ) పరికీలనమునియెడు చిటునగవు 

గలదియు, మమ కారరాహిత్యము 'నవాంకా రాభావయు ననియెడు రెండు 

చేతులు గలదియు, కర శ్రిక్షైనము లనియెశుచనుదోయి గలదియు, బేవోది 

క్షు యాత్మ మయా ? లేక యాత్మ దేహోదివిలక్నణ మైనదియా ? యను 

సందియ మనియెడు సన్నని నడుము గలదియు, జనన మర ణాళ్మక భ్రమణ 

విశిష్టం బగు సంసృతిచ్చక మనియెడు నాభీ ప్రదేశము గలదియు. [పియా 

(వియంబు, లనియెడు వీజబుదులు గలదియు, కామము లోభము ననియెడు 

"రెండుదొడలు గలదియు సమకల్పన విరుద్ధ కల్పన యను శెండును గుడి 

యడుగు' నెడవయడుగు గలదియుల ద్చత్కాలము లనుసరించివవ్చెడు. 

శుభాశుభకర 2) యనెడు నడక కలదియు. చేదాంతేశా స్వమయును నలువ 

ఓ 
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గను - నుపళమమును రవికగను బూనినదియు, , రాజసమోహానుబంధం 

బనియెడు నెజ్జని కట్టుబట్ట ముడిచేతను సాత్విక వృ త్త్యనుబంధం బనియెడు 

"తెల్లని రవికముడిచేతన్వు తామసమోహానుబంధం బనియెడు నల్లనికొప్పు 

ముడిచేతను నెప్పుచున్నడియు, గర్భఫలా పే&ీను విడిచి చేయంబడు 

(బావ్మాణ్యాది వర్ణ ములకును (బవ్మాచర్యా ద్యా.శమములకును ననురూపము 

లగు నాయా ధర్మములును, భ గవ ద్ధ్యానము దేశిశేం దారాధనము, చతురా 

దీందియములను మనస్సును ద త్తీద్విమయములయందు. జిక్కువడకుండ నరి 

కట్టుట - సుఖదుఃఖాది ద్యంద్యసహిష్టుత్యము ముదలగు సాత్త్విక సద్దు 

అంబులనియడు తొడవులం దొడుగుకొనినదియు, పరిశుష్టవా సనల చే సంచా 

సీంపంబడుచున్న డియు తను నెప్పుడు నెడంబాయక యుండునదియు. 

బేవతల కెల్లం (బధాన చేవతయు నైన శ్రీమత్సార్వతీదేవి యత్యధిక పేను 

ఫుళస్సరంబుగా - వాచిక - మానసిక - కాయిక - భావికంబు లను నలు 

చెఅంగులు గల పరిచర్యలు చేయుచు నారాధింపుచు నర్బింపుచు ధ్యానిం 

ప్రచు (మొక్క_-చు. గొలుచుట చెం గొనియాడి యన్ముగహించినవాండె నీ 

"కొద్ది పీయంబు కోరు మొసం”ద ననిన నమందానందతుందిలహృదయార 

వింద యగుచు నమ్ముందయాన మంద న్నీక సుందరవద నారవింద యగుచు 

నీవడువున నుడీ వెను. ళో౧ 

ఆ-వె. (పాణనాథ ! తనదు$పతిని గొల్చుటకం-ు 

వేటుపనులు గలవె $ చారుమతికి 

గాన నీదుసేవం $ గావించుటయశాని 
యొండుకోర్కి. లే దఖండమూ రి ! ను కే న నిన 

టీ, (పాణనాథ = జీవితేశ్వరుండు * సంబోధనమున గ | ఊవర్ణకమ 
నకు లోపంబును, నంత్య(వాస్వంబునకు దీర్భంబును చక ల్సిక మా దేముగ నగును జ 

వ్రారుమతికీక్ = పరిశుద్ధమగు బుద్ధి గలవనితక్కు తనదు = తనచాట్టుమొక్కు, పతి. 
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నిక్ = పినిమిటిని కొల్స్పుటకం లెక = ఆరాధించుటకన్న, వేజుపనులుజ 

ఇతరములగు కార్యములు, కలవు - ఎ ఉన్న వా? లేవు), కానక్ = అట్లు 

గటచేక, నీదు = నీయొక్క, 'నేవక్ జ పరిచర్యను కావించుట - ఆ - 
కాని = ఒనరించుచుండుటయే తప్ప ఒండు = వేటోక, కోరి,_=తేలంప్కు 

లేదు = నాకు లేదు, 

తా. ఓ జీవిలేశ్వరా! లోకమునందు సాధారణమున మంచిస్వఫావము 
గలపతివఠకు( దన పెనిమిటిని సర్వ కాలసరా వస్థలయందును సేవించుటకన్న, 
"పెరలగు కృత్యములు దన కెపియెన నుండునా ? ఉండవు. కావున దేశ 

కాలనన్తుపరిచ్చేదళూన్య మగు స్వరూపముగల నీయొక్క యారాధనమును 
గావించుకొనుచు నిట్టుండవలయునను కోరికయే కాని నాకు వేలొకయిలి 

లావ యెద్దియును లేదు. రో 

ఆ_వె. అయిన నీయఖీష్ట ఫ మడుగు మిచ్చెదనని 
యానతిచ్చితిరి మహాత్మ యిపుడు 

గాన నాకు నెల్ల శీమాననులకు మేలు 
గలుగ నొకటి యడుగశవలసె ననమఘ |! లోక 

టీ. అయినక్ = వని జెప్పినట్లు నాకు బెల కోరిక లేకయున్న న్కు 
మహాత్మ! = ఉఊదారమగు శీలము గలవాణా ! నీ అభీస్టముక- = నీయి 

చ్చకు వచ్చిన దానిని, అడుగుయు = కోరుకొనుము ఇచ్చెదను = తప్పక 

నీక దయ చేసెదను, అని = ఈ వడువున, ఇప్పుడు = ఇ ల్తిటిని, ఆనతిచ్చి 

తిరి = ఆజ్ఞువీంచియుంటిరి కానక = అ ట్లాజ్ఞవీంచుటంజేసీ, అనఘ! = 

దోషములు లేనియోయేలి కా, నాకుల్ = పార్వతి కనుట్క ఎల్ల మానవుల 

కుక్ = మనుజులకెల్లరకునుు మేలు = బంధము క్లిరాప మగు _కేయన్సు, 
కలుగక = లభించుటకు, ఒకటి = ఒకయంశమ్ము అడుగకొ - వలసెక్ ఇ 

ఆప ంచుటకుం దట్యంచినది. 
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తా. ఓ యుచారశీలా ! దోషవిదూరా |! ఇట్లు నాకు మి శకూ 

నందప్ప వేటోకళోరిక లేకపోయినను మీరు “నీకో వరము నిచ్చెదను వేండు 

క్రొిను ఇని యను[గహించి పలికితిరి. చానంజేసీ లోకమునందలిజనుల కెల్లర 

కును నాకును, (శేయము లఖించుటకొజకు మిమ్ము నొకయర్థ్యము (పార్టి ౦పం 

దగియున్నది. లో 

క, నిఖలకలుషసంకుయకర 

మఖలాఖీస్ట్మ పదం బశనంతావ్వయచి 

త్పుఖదము జగదధి పత్యభి 

ముఖకర ముగుమం్యత రాజశేముం గప జెవుమా ! ౪౮౪ 

టీ. నిఖిల...కరము - నిఖిల = నాఛికములు కాయికనులు మాన 
నీకములునె జూ నాజ్ఞునకృత ములగ, కలున = “నకలంజం భతయీన్ - 

నపరదారా న్హచ్చేల్ - నాఫ్సు మూత్ర ఫ్రరీవం కుర్యాత్ _ నవివసన స్స 
యాత్ ”” అను మొదలగు (శుతుల చేత నిపేధింపంబడిన సామాన్య పాతకములు, 

_బావ్మావాత్యాది మహాపాతకములు వాని ననుసరించి వచ్చెడు నన్ఫుత కథ 

నాదులగు నుపపాతకములు నను మొదలగు దువష్మతములయొక్క._, సంక్ష 

య = వినాశమున్కు కరము = చేయునదియు, అఖిల-అఫీస్ట - (పదంబు= 

అవీక విధ ములగు వాంఛితరులన్నె నొసంసవడియు అనంత ,..దమయు - 

అనంత = నాశములేనటైయు, అవ్యయ = కక్లీ త్రో పుణ్యే మ _ర్వష్టళోకం 

విశ్హి అనునట్లు స్వర్హాదినుఖములవలె తయిష్ణువు శాన్య్యాయు, చిత్ - 
సుఖ = చదూప(బహ్మానంనమును, దము జ ఒసంగునట్టియుు జగత్... 
కరము - జగత్ ఆ సను_స్స పపంచమునక, అధిపతి = అధీశ్వరుం డగు 
(శీమన్నారాయణమూ రి యొక్కు_, అభియఖు = సాన్నిధ్యమును కరము = 

కలుగంజేయునదియు, అగు = వఐనట్టి, మం, తరాజగుకొ ఇ సర్వోత్క్భృష్ట 
భుగు మంత్రయున్కు కృపక్ొ = కనికరముత్రో, చుప్రుయు_ఆ=ఊపదేశింప్రుమా, 
(ఇచటం (గీయా౦ంతమునం దున్న ఆ యనుళబ్బము పార్ధనార్థక్థము) 
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తా. ఎల్లదోవములను రూపుమాపునదియు కోరినకోరిక లెల్ల నిచ్చు 

నదియు నపరిచ్చిన్నము శాశ్వతమునగు (బవో శ్రైనందము నొసలపనదియు, 

(ప్రపంచముల కెల్ల నధీశ్వరుండగు (శ్రీమన్నారాయణుని యాభిముఖ్యమును 

(ఆన్నుగవామును) గలుగంజేయునదియు నగు నొకమవహోమంతమును నాకు 

దయతో నుపదేశింపుము. కోకో 

తే.గీ, అనిన విని నప గిరిజ కి $ ట్లనియె శంభు. 

డడుగరాని రవాస్యార్థ $ మడిగి తీవు 

తగ నది మదీయనిశ్నేప $ మగుపదార్థ 

మైన నటిగింతు నీకు నెథయ్యంబుగలిమి. ల 

టీ. అనినక్ =ఇట్లు పార్వతీదేవి వేడగా, విని=ఆలకించ్చి శేంఛుండు= 

శంకరుడు నవ్వి=జఆమెకు( గల భక్తి విశ్వాసములకు సంతనీంచి, గిరిజకుక్ ౫ 

పార్యతికి, ఇట్లు అనియెక = ఈ వడున్రన నుడివెను, ఈన్ర=నీవ్కు అడుగక ఆ 

కోరుటకు, రాని = వీలులేని రవాస్య - అర్థముక్ = మిగుల గోప్యమగు 

విషయమును అడిగితివి = చెప్పుమనికోరితివి అది=నీవడిగినయాయంశము, 

మదీయ = నాసంబంధ మెను నికేపయ = కాణాచి అగు = అయినట్టి, 

పదార్థము = మాలధనము ఐనక్ = అట్లు దాని "నెవ్వరికిని చెలుపుటక 

వీలు లేకపోయినను, నెయ్యంబు = నీయందు నాకు మక్కువ) కలిమిక౯్ = 

కలిగియుండుట చేశ, నీకుకా-తగకొ - ఎలిణశింతుక = నీకో సరిగం దెలియ 

జెప్పిదనుు “అడిగితీవు” అనుపట్ల “లి డాటోర్యస్యలోపోవా” అనుటణే 

భూ తార్థవృ త్తి యగు “నడిగితివి” అను | క్రియయొక్క_వ కారమునకు లోపము 

రాయగా అడిగితి ఈవు “అడిగి తీవు”” అని సంధి. ౪x 

తా. ఈవడువునం దనపడ(తినుడి చాలించి వలిమలయల్లుండు ౫ట్లరా 

యని ప్టితో నిట్లు నుడివెను. ఓపడంతీ! యడుగుటకు వలనుపడని గోప్యమగు 

విషయమును నుడువుమని నీవడిగితివి. నీవఢిగినయంశము నాకు నెజింగింప 
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దగని మూలధన నుగువస్స్తువు- ఇట్టయ్యు నాకు నీయందు మిక్కిలి యెక్కు 

డగు మక్కువ గలుగుటచే నీకు వక్కాణించెదను. లో 

అవ, “శీరామ రామ రా మేతి రమేరామే వమునోరచేే 

సహ్మననావము తత్తుల్యం రావమనావు వరాననే! అను మూల 

మం(తార్ధమును జెప్పుచున్నా౭డు, 

తే.గీ. [నీమనోరావు (శీరాను 4 రామరావు 

యనుచు రమియింతు రామునిశయందు రావు 

నామము వరానన సహ సీనాముతుల్య 

ముట్లు గావున దీనిని $ నవధరింపు. రోజ 

టీ, (శీ = సౌందర్యము మొదలగు నుగుణసంప త్తి చేత, మనోరామజ 

మనోహారిణి వగు నో -పీయనీ ! రామునియందుక్ = నాయిస్స దైవ మగు 
(శీరామచం్యదునియందు (శ్రీరామ రాను రామ అనుచుక్ = (శీ రామరామ 

రామయను మహామంతమును వాక్కు_.-చే జనీంచుచు, రమియింతుక్ = 
భ కియుక్షమగు మనన్ఫు వేం (బేమించి యుందును ఓవరానన - వర ఇ 
సొగసణన్క, అనన = మోముగల యోముద్దియా రామనామము = పరాత్స 
రుండగు శ్రీరామచందుని నామధేయము, సవా_స-నామ = “విశ్వం విష్ణు 

ర్యషట్యా_ర” అను మొదలగు (శ్రీమన్నా రాయణమూ ర్తి యొక్క. వెయ్యి 
నామములతో, తుల్యము = సమానమైనది, (యగును, రామరామరామయని 
ముమౌ శ (శీరామనామము నుచ్చరించిన వెయ్యిసారులు (శ్రీవిష్ష్ణుసవాస 

నామపారాయణమును జేనినంతమహాఫలము లభించు నని భావము. అట్లు " 
గావునక్ = (శ్రీరామనామమహామం తేమునం దిట్టిమాహాత్మ గ ముండుట 
చేరు దీనినిక్ = ఈ గ్రీరామనామమహామం తమను, అవధరింపుము ఇ 
నీవును నిరంతరమును జవీంప్రుము, 
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తా. సుగణగణసౌందర్భాదిసంపదచే మనోవారిణి వగు నో చంద 

వదన ! [శీరామయనునామము - నొకముమ్మా బుచ్చరించిన (శ్రీవిష్టుసవా(స 

నామములను వేయిసారులు పారాయణము. చేసిన నెంతసుకృతము గలదో 

యంత సుకృతము గలుగును గావున (శ్రీరామచం దభ కా గగణ్యుండ నగు 

నేను నాయిస్ట్టదైవ ముగు నారామచందునియందు నిరంతరమును (శ్రీరామ 

రామరామ యను మహామం[తమును జవీయించుచు నుందునుగాన నీమహో 

మంత్రమును నీవును జపీంచుకొనుచుండుము, | 

(శీరామమం(తమాహోత్మ నము. 

“రామఏన పరం(బహ్మ రామవీవ పర న్లపః | రామఏవ పరంత త్త్వగ్ 

“జీవల మకారోకార మకా రార్థమా_తాసహితం 

(ప్రణవ మూవ్యా యో రామమం[తం జపతి, తస్య శుభకరో౭_వాంస్యాం”” 

5 

(శీరామో (బహ్మతారకం 

రామ అశు మంతమునందలి రేఫ ఆకార - మకార - అకారముళలు 

-నాల్లును ఓం కారమునందున్న అకార ఉకార మకార అగ్గమ్మాత్రయులకో 

వేబుకావు గాన (శీరామమం[తమును (పణవాత్శక మని తలచి యేుజనుండు 

జపీంచునో వానికి శేమములను నేను నిరంతరము నొసంగెదను” అని 
జరా ఆభ ౨ రామరవాన్యోపనిషళ్తు “వహ్నాస్థగ్ శయనం విహ్హో రర్భచం(ద విభ 

షితం |! ఏకాకురో మనుః[పోకో మంత రాజ స్పుర్మదుమః”” అని రామై 

“కామర మంతోన్ధారణము॥ “వహ్ని ర్నారాయణో నాడ్యో జాఠరరఃెకీవ 

లో2వీచ | ద్వ న్ద్రకురో మంత రాబజోయం సర్వాభీష్ట పదం తతః” అని 

క శ ద్వ్య్యమర రామం(తోద్దారము॥ శారమాయారమానంగ వాన్ స్వవీకైశ్చ 

నడ్వెధః | (ర్యమరోమంత్రరాజ స్సార్ట త్స ర్వాళీష్ట ఫల్యపదణి” అని 

(త్యమర రామమం (తో ద్ధారము॥ “ద్వ్శమేర శ్చృందభ దాన్తో ద్వివిధ 

శ్నతురకురః”” అని చతురశ్నర రామమం(తో న్థారము॥ “సం! పతిన్ధ 

రమావాయోా వాత్పంచార్లో మనుర్మతః? ” అని రామపంచాకరమం(తో 
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ద్ధరయు॥ఇట్లు రామమంతోద్ధారములు “ పోకోమాలా మనుస్స ప్పచత్వాకి 
శద్భి రక్షరె;”” అనుదనుక [శీరామరవాస్యోపనివత్తునందు పెక్కు చెలం 

గుల నుపదేశింపంబడినవి. వాని “నెల్ల నుపాసకులు గురుశు శూషాపూర్వక 

ముగల చెలియందగున్యు మజియు శ్రీరామమంత్రయంతోగ్ధార (కమమ 
గూడ నీ యుపనివత్తునందును, రామతాపన్యాపనివత్శునందున్కు “ఆడా 

మటో్కో ణం తన్మ భ్యే రామవీజంస  శీకం”” అను మొదలగు నేకాక్షర 

మొదలు నవాకరిదనుకం గల తొమ్మిదిమంతములకు యంతో దారమును, 
క ఆదా షటో్క్కో ణం- తన్న ఛే స్వ భీజం - తన్మ భ్య సాధ్యనామాని”” అను 

మొదలగు దళాతరి మొదలు ద్యా(తింశాకురిదనుక గల మం[తముల 

యం(తోగ్ధారము చెప్పబడినది. !వీనికి వివరమును చిత్ర లేఖన పూర్వక ముగ 

ముందు "గావించెదము. “సర్చేషు రామమంలేషు మంత్రరాజ స్ష్రడమరః | 
..-వడతరస్య మాహాత్మ్యం శివోజూనాతి తత్సరః”” “రకాతో వహ్ని 

వచనః (పకాశః పర్యవస్యతి | సచ్చిచానందరూపో=_ స్య పరమా త్నార్థ 

ఉభ్య తే॥ ... మకారోభ్యుదయార్థ త్వా క్షన్యాయేతి చ కీ_ర్హ్యతే!...బిందు 

నాదాఠత్శకం నీజిం వహ్ని సోమకలాత్మకం। అగ్నీ పోమాత్మకం బీజం రామ 

బీజే (పతిస్థితం॥ యశ్రై వవటవీజస్థః పాకృతళ్చ మహాదుమః। తశై వరామ 
బీజస్థం జగ బేతచ్చ రాచరం॥. .. ఆద్యోరాతత్స డార్థస్సా వీ మకార స్తం 

పదార్థవాన్ | తయో సృంయోజన మనీ త్య ర్థేత_క్ష్వవిదో విదుః | సమన్త్వ 
మర్దోోవిజ్లేయో రామ స్తత్సద ముచ్యతే॥ అనీశై శే చతుర్థీ స్వా దేవం 

మ్టే)మయోజమేత్ | తత్స్వమస్యాదివాక్యం తు కేవలం ము_క్టిదం యతః ॥ 

భు కిము క్ష్మిపదంవైత త్తసాదప్యతిరిచ్య'తే। - -. రామమంతార్థృవిజ్ఞానీ జీవ 
జాలి 

న్నుకో న సంశయః॥ అను మొదలగు వాక్యములయందలి నిశేవములను 

ముందు సవిశేషముగ' వివరింపంగలము. రోజ 

అవ. ఇట్లు తొలుత నామె కోరినయట్లు పార్వతికి నీశ్వ 

రుండు సామాన్యముగ (శ్రీరానుమంత్రరాజము నుపబేశించి 
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యామహామం తముయొక్క._. నుహివుమును విశేషీంచి (పతి 
పాదింపుచున్నా (డు, 

క, ఆదిపర| బహ్మ( పతి 

పాదక మత్యంత పరమ పావనము సుమో 

యీోాదెవ్యమం( త్రేరాజము 

మోదితధ ర్మార్థ కామశమోతు[ పదమున్. రో౭ 

ట్రీ, అక్యంతే + పరమ + పావనము = మిగుల నుత్క్యేష్బష్ట్ర మైన 

చియు6 గడుంబవి తమైనదియు మోదిత ,..[పదముక్ - మోడితే = తమ్ము 

"సేవించువారికి6 దమకు నియతములగు ఫలముల నిచ్చి సంతోవ పె పెడు 
( ధర్మ ఆ [* (కన్నా ఫతిఫ్యాం విహితం యక్సధర్శ్మ ఇతి స్మృతః | విహిత 

(ీయయాసాధ్యో ఫుంసాం ధర్మో గుణోమతః॥”” అని వెప్పంబడినదియు 

శా స్త్రములయందు విధింపంబడిన సత్క_ర్శల నాచరించుటవలనం గలుగు 

నదియు - రాంబోవు ఫలమునకు సాధనభూత మయినదియు నగు] శుభా 

దృష్ట్రమును, అర్థ = కెండవప్రరుసార్థ ముగ నెన్న౭( బడు ధనమును, కామ = 

శపంసోయా వివయాపేకూ సకామ ఇతి ఫణ్యతే”” అని చెప్పబడిన 

మూ(డవపురుషార్థ మగు అఖీస్టవస్తు లాభాపేకయు, మోకు = చతుర్ధ 

పరమపురుహార్థ మె సంసారబంధము క్రరూప ముగు పరమై వల్యమును, 

ప్రదముక్ = తప్పక యొసంగునదియున్సు ఆది = సమస్త (పపంచమునకో 

నాదికారణ మగు, పర్యబవ్మా = పరమాత్మ స్వరూపమును, (పతిపాదక ము= 

(వతిపాదించునదియును, సుమో=సుమా @ (సుమి శై తోను నీమధ్యమపురువ 

స్వరూపమగు నన్యయపదము నిశ్చయాద్యర్థములయందు వాడంబడును). 

తా. ఓ (వీయురాలా ! మజియు లోకో త్తరమగు నీ [శీరామమహా 

మం[తేము సర్బాధి స్టానభూత మగు పరమాత్న్మేస్వరూపమును నిళూవీంచు 

నదియు, నుపాసించుచారి నత్యధికమగం బవిత్రము సేయునదియు ధర్మము 



122 నీతారామాంజ నేయసంవాదము [ఆశ్యా.౧. 

నర్థము: గామము మోకము నను చతుర్విధ పురుషపార్థముల. నిచ్చునదియును 
నుమో. రో 

అవ. “ఆదిపర[బహ్మ (పతివాదక** మను దాని యర 

మునే రామశేబ్ద నిర్వచన పూర్వకముగ వివరించి చెప్పు 
చున్నాండు. 

ర సత్యే జ్ఞా నానంద 

(పత్యగభిన్నాత్మునందు $ (బపహ్మోదిబుధుల్ 

నిత్యము రమించుచుండ (౫6 

గా త్యాయని రానుపదము శే గలి బరునకున్. రో౮ా 

ట్ర్, (బన్నా - ఆది - బుధుల్ = (బవ్మా దూ a భందుడు, ఆషిక 

మొదలగు బుధుల్ = జ్ఞూనులయిన దేవతలు “ఖారఖచాం(దిమరాబు ధాఖ” 
అని కోళము, సత్యే... ఆత్మునందుక - సత్య జ కాల తేయాబాధ్యం బగు 
టే సత్తును, క్షూన = జడవిలక్షణం బగుట చేం జిశ్తును ఆనంద = దుఃఖా 

సంఖిన్నం బగుట చే నిరతిశయనుఖరూపము నగు, (పత్యక్ ఇ (పత్య కృత్య 
మునక్కు అభిన్న = వేబుశకాన్సి ఆతు శ్రైనందుక = స్వరూపము గల (శ్రీరామ 
చందునియందు (“ఆవిరానీ జ్ఞగన్నాథః పరమాత్మా సనాతనః” అను 
మొదలగు వచనములవలన. బరవానుదేవ స్వరూ ఫుంజే రాయు డని తెలియం 

దగును), నిత్యేము = ఎల్లప్పుడును, రమించుచు్ = తమచి త్తమలను జేర్చి 
యానందించుచు, ఉండక - కల్ = ఉండుట చేత, కాత్యాయని = 
ఓగ "రీ పరునకుక = పరవాసుదేవునక్క రామపదము = రాముం డను వాము 
వాచకశబ్దము, కలిగ = వచ్చినది (ోయసీ శ్ రమ చే మునయోవిద్య 
యా2_జ్ఞానవిప్ల వే | తం గురుః (పావా రా మేతి రమణా (దామ ఇత్యపి”/ 
ఇగ రౌమశబ్దనిర్వదన మిచ్నట ననుసంధిం చునది.) 

తా, ఓ సర్వమంగళా | నలువ మొదలుగాంగల జానులు సచ్చిదా 
నందాత కంబగు (పత్య క్రత్వమునకు భిన్నముగాని స్వరూపము గల (శ్రీరామ 
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యద్ధురతం-పక్షమాసర్తువర్ష జం | సర్వం డవాతి నిశ్శేషం తూలాంచలమివా: 
ఆ అక wt నలః॥॥ (బన్మావా త్యా సవా సాణి క్షా నాజ్ఞూన కృతానిచ | స్వర్ణ సాయ 

సురాపాన గురుతల్చాయు తానిచ॥ కోటికోటి సవా సాణి ఉపపాతక జాన్యవీ! 

సర్వాణ్యపి (పణళ్య ని రామమం|తౌనుకీ ర్ర రనాత్ ॥ (ామ్యారణ్య పశు. 

ఘ్నత్వం సంచితం దురితంచ యత్ | అభ మ్యభకతణోక్సన్నం మి గిజ్ఞన 

సముద్భృవం॥ సర్వం విలీయ తేరామ మ న వస్యానై సె నన కీ రనాత్ *” ఇత్యాది 

రామ తాపన్యుపనివ ద్వా క్యార్థ మిందులకు ౯ దార్మా ణము.) 

శా. ఓ సుందరీ! ఉపాసకులను దరింపంజేయునదియు. బరమ 
పవిత్ర మైనడియం నగు (కీ రామ యను నఖిధానము పోలగొట్టంజాలనంతటి 

ఘాేరపాతకమును శునకమాంసమును వండుకొని భక్షీంచెడు పంచముండు 

గూడ సలుఫుటకు నసమర్థుం డనునపుడు అజ్రైరామమంతమావోత్న్మ్యమును 

వర్ణించుటకు నాకు నలవికాదు. ౫౦ 

క, ఈరేడు జగములందును 

నారీమణి విమలరామీనానుమూచేతిం 

జీరంబడని భునదుర్భర 

ఘూరి ముహాఘంబు చేదు $ కోరి వెదకినక్. x౧ 

టీ, నారీమణి = ఓ పత్మివతాళిరోమణి- రుుదాణీ |! ఈరు + ఏడు= 

ఇండేడులు పదునాబ్లగు, జగములందును = లోకముల సుందునుగూడ, ' 

క *= కలదా లేదా యను సందియమును బోంగొట్టుకొనుటకు: దలంచి, 
ల 

వెదకినక = పరిశీలిం చినప్పటికిని విమల = పరమప వి తమగు, రాము = 

[శీ రామచం( దునియొక్కు నామము చేతక = నామరూప మగు మంతరాజము 

చేత చీరఠరక + పడని = చిందజణవందజగం జీల్చివేయంబడక యుండు 

నట్టిదియు, ఘన = గొప్పదియు, దుర్భర = పట్ట(జాలనిదియు, ఘోర = 

భీభత్స మైనదియు నగు, మహాఘంబు = గొప్పపాపము, లేదు=కనుపట్టదు. 
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శా, మజీయు నో పతివతాశిరోమణీ ! శర్వాణీ |! పరమపావన 
చును (శీరామచం[దునినామముం. తము చేత పటాపంచలుగా. గావింపంబడ 

కోండెడు గెప్పదియు. బట్ట(జాలనిదియు మహాఘాేరమయినదడియు నగ్చ. 

దున్మ్ముతము  బుద్ధిపూర్వకముగ వేచివేచి చూచినను జతుర్దశభుననయుల 

యందు. దోపట్టదు, ౫ 

అవ, '“బహ్మహళత్యా సహ సాణి జ్ఞ నాజ్ఞాన కతా 

నిచ | సర్లే సేయ నురాపాన గురుతల్పాయు తాని చ” అను 

ను దాహృత (శుత్యర్థమును (బతిపాదింపుచున్నాండు. 

"తే. (బహ్ముహత్యాయుతము మద్య$పానదళళ 
తమును గుర్భంగనాకోటికగ మనదురిత 

నుపరిమితహే బామచౌార్యంబు $ లనవరతము 

రావమునామాభిహతము లో[రాజవదన. 9 

టీ, ఓ రాజవదన | - రౌజి = చం[దునింబోలు, వదన=మోముగల 

యోముద్దియా క (బవ్మ్నా = _బావ్మాణుని, వా త్యా= చంవీనపాపముయొక్క, 
అయులేము = పడివేలును, మద్య + పాన+దళ £1 శతము = సురాపానము( 

జేయుటవలన6 గలిగినపాతకము యొక్క. సవ్మాసమును గురు... దురితమ్సు _ 
గురు జ ఆచార్యునియొక్క, అంగనా = యిల్లాలితో, కోటి = నూటు 

అవతృలసారులు గమన = వెళ్టుటచే (కలియుట'ేల గలిగిన, దురితము = 
మహాదోసమున్సు (ఇచట “ోతమున్కు గురుతల్పగమనపాపములకోటి” * అన్న 
పౌఠ ము సమి-చీనముగ నుండును), అపరిమిత = ఇన్ని యను లెక్కా యొక్క 
పరిమితిలేని హేమ - చార్యంబులు = బంగారును దొంగిలించుటవలనం 
గలిగిన దోషములును, అనవరతముకొ = ఎపుడున్సు రామనామజ[ శీరామ 
చంద్రుని నామమం[తముచే, అభినాతములు = వెందలంటంగొట్టంబడునవ్వి. 
(అనను అనుపద నుధ్యాహార్యము). 
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తా. ఓ చం[దముఖీ | పార్వతీ | (క్రీరామచం|దుని నామమం[తము 

నొకసారి నోటం బలికినంత నే పదివేల్యబవా శ్రవాత్యళల్సు వెయ్యి సురాపాన 

పాపములు కోటి గురుతల్పగమనపాతకముల్సు లెక్కలేని సువర్ణ స్టేయమహో 

చోవములును నశించును. t_3 

అవ, పైని జెప్పిన యర్థము నిరూపించి యుల్లేఖనము( 

"చేయుచున్నాండు. 

నీ, (బహ్మహ త్యాఖ్యపాశపత మోర్క_బింబంబు 

ముధువానదోషపా[ ఛభశమారుతంబు 

తపనీయ చార్యపాాతకె ల భిదురంబు 

గురువధూగమనాఘ 4కుంజరహారి 

జననీ పితృ(భాత్భ్ళ $ వని తార్భ కాచార్య 

గోవధారణో్యరుశదావవహ్ని 

పరసతీసంగవము శ పరధనహారణాది 

ఘూరపంకోరగ $ (కూరబర్హి 

తే.గీ. యనృతభాషణవల్లి మశహాలవిిత 
నూర్యదూపణపం కరుళహ ద్విపేర్యద 

మఖలకలుపాంబునిధి బడబానలంబు 

రామనామంబు హీమశై లేరాజతనయ. 3 

టీ. హీమ...తనయ - హీమ = మంచు వికేషముగం గలు శైల4 

రాజ = గట్టరాయనియొక్క-_, తనయ = పట్ట రామనామంబు - రామ = 

(శీరామచం[దునియొక్క నామంబు = నామమం(తరాజము, (బవ్మా... 

వీంబంబు - (బవ్నావాత్య = (బువ్మావేత్తను జంపుటచేం గలుగు (బవ్నావాత్య 

యను ఆఖ్య = చేరుగల్క పాప = దురితమనియెడు తమః = అంధకార 

మునకు అర్క + బింబంబు = నూర్యమండలము, నూర్యుండు కటికిచీశ 
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టిని గొట్టునట్లు (శీ రామనామము (బవ్మావాత్య యను పాపమును దూష్ర 

మాప్పనని యర్థము - ఇచట రూపకాను పాణిత మస నుల్లేఖాలం కారము, 

లక్షణ సమన్యయమును గడపటం చెలిపెదము. ఇంక ముందటి వాక్యముల 

యందుంగూడ నిట్లే యాహించునది. మధు...మారుతంబు - మధు=కల్లు 

యొక్క పాన = (తాగుటచే నగు దోవ = దోషమనెడు, అభ=మబ్బు 

నకు, మారుతేంబు = తూలందోలుగాలియు, తీపనీయ,..భిదురంబు - రప 

నీయ = సువర్ణముయొక్క, చార్య = దొంగిలించుటచే సంభవించెకు, 
"పాతక =కలుషమునియెడు, శ్లాల-పర్యతమునకు, భిదురంబు =వ జాయుధము 

“కలిశం భిదురం పవిః”” అని అమరము. గురు...వారి - గురు = ఉపా 
భఛ్యాయునిమయొక్క వధూ = ఇల్లాలితో, గమన = సంగమించుటవలనం 

గలుగు అధు = దుష్టృతమంయొడు, కుంజర = గజమునకుు వారి = 

సింగమును జననీ...వహీ్మీ - జననీ = తల్దియొక్కయు పితృ = తండి 

యొక్కయు, (భాతృ = అన్న యొక్క_య్మునవనితా = స్ర్రేలయు, అర్భక ఇ 

పీల్ల లయు (“పోతః పాకోఒర్భకో డింభః “అని యమరము), ఆచార్య = 

గురువుయొక్ళయు, గో = గోవులయు, వధ = చంపుటవలనం జొడకు 
మాతృవాత్య పీతృవాత్య అను మొదలగు మహాపాతకము లనియెడు,. 

అరణ్య = కాననమునక్రు ఊరు = ెద్దవియగు, చానవహ్న్ _ కారగ్టి 

యు, పర...బర్హై, పర= ఇతరులమొక్క_, సతీ = భార్యలతో సంగమ = 
'చేరుటయు, పర = అన్యులయొక్క_, ధన = వి త్తృముయొక్క్క వారణ = 

దొంగిలించుటయు ఆది = లోనగు ఘార = ఫీషణములైన్న పంక = 
దోషములనియొడు, ఉరగ = పాములకు, (కూర = భయంకరమైన, బ ర్= 

నుయూరమును, అన్ఫత ...లవ్మితము - అనృత = దబ్బఆలగ్కు భావణ = 
పలుకులనియెడ్కు వలీ = తీలెలక్కు మహో లవిత్రము = పెద్ద కొడ 
వలియు, ఆర్య... ఇం దము - ఆర్య = సూూజ్యుల యొక్క, దూసనణ = 

తూలనాడుటవలనం గలిగెడు పాపము లనియెడు, పంెకేరువా= తాను 
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రలకు, ద్వి పేం్యదము = గజరాజును, అఖిల... అనలంబు - అఖిల = పెక్కు 

విధములగు, కలుష = సృజినములనియెడు, అంబునిధి = కడలికి, బడబాన 

లంబు = బడబొన్నిహో[తమున్కు అగును అను పద మంతట నధ్యా 

హార్యము. “ఆరోపవిషయనస్యస్యా దతివోహిత రాపీణః | ఉపరంజక 

మౌరోప్యమాణ౦ త్యదూపకం మతం” ఒక వస్తువునం దింకొక నస్తువు 

ధర్మము నారోవపించుట యారో పంబన(బడునట్టై మాటువడకుండెడు నారో 

పణమునకు విషయమ/స ముఖాదికమునకు నారోవీంపంబ డెడు చం దాదికము 

తౌ దూప్య| పతీతినిమట్టుకుం బుట్రించెనేని రూపక ంబగునను లక్షణమే. 

నిందు (బవ్మావాత్యాది పాపములయందు నంధ కారత్వాద్యారోపణము. 

చేయబడెను గానం గేవలరూపకాలంకారము. “అర్థయోగరుచి శే పై రుల్లే 

ఖన మేక థా | (గహీతృభఖేదాదేకస్య సజాల్లేఖ స్పతాంమతః'” (పరో 

జనమునుబన్ది యఖ్రిరుచినిబ్ది శ్లేవనుబట్టి యొకవస్తువు పెక్కు దెజంగుల 

నుల్లేఖనముజేయుట యుల్రేఖాలం"-కార మగు ననుటచే నిందు (శ్రీరామ 

మం[తరాజమును పాపనివారకత్వ (పయోజనమునుబట్టి నూర్యబింబాది రూప 

ముగ నుల్లైఖింపంబడినదని లక్యులమణ సమన్వయము. మజియు సూర్యుండు 

మొదలగునవి చీశటిని మొదలగువానిని గొట్టునట్లు రామమంర్యత ము (బహ 

వాత్యాది నుహాపాఠక ముల బటాపంచలుగ( జేయంనను నుపమాలం కారము 

గర్భికముయి యున్న చెగాన నీయంల్లేశు ముపమాగర్భిక మనియు. చెలి 

యునది, 

తా. ఓగారీ! (శీరామచం  దునియొక్క నామ మహామం[తేము. 

సూర్యుండు గాశాంధ కారమును గొట్టునట్లు (బవ్మాహత్యా మహాపాపమును 

నశింపజేయును మజియు రుంరూమారుతము మేఘముల నెగయం గొట్టు. 

నట్లు కల్లు దాగినపాపమును, వ్యజాయుధము కొండలను బగులంగొట్టు 

నట్లు బంగారమును దొంగిలించిన పాపమును సింహము గజములను జంపు: 

నట్టు గురుతల్ప గమన మహో పాపమును గొప్ప యడవులను కార్చిచ్చు 

9 
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భస్మము చేయునట్లు మాతృవాత్య పితృవాత్య _థాతృవాత్య ్ర్రీవాత్య శక 
వాత్య మొదలగు భూోరపాపములన్కు నెమిలి పాములను బట్టి చంఫునట్లు 

పరక్ర్రీ పరధనాపపారణములు మొదలగు గొప్ప దోషములను, కొడవలి 
గడ్డి తీ గెలను మొదలంటం గోయునట్టు కల్లలాడుటచే గలుగుపాతక మును, 

మదపుకేనుంగు తామరలను బెకలించునట్టు "పె్టలను మించ నాడుటవలన 
బుట్టుమహాదోనములను నళింపంజేయును. ెక్కేల యిదియది యనక సకల 
క్రలునములను రామనామము బడ బాన్నిపళో తము సముదముల నింకించు 

చున్నట్లు క్షీ ణింపంజేయును. x3 

తే_గీ, రమణి యవశముచేనై న శ రామనామ 
మమరం గీ రింపయిడుచుండ $ నఖలపాత 

కములచే విడ్వంబడునుమ్ము $ నువుతి యపుడ 
నింవా మతిభీతమృ గములచేత(బో లె. ౫లో 

టీ, రమణి ! = ఓ సుందరీమణీఎ'నుందరీ రమణీ రానూ యని యమ 

ళము”” రానునామము = డశ్రీరామభదునియొక్మ.. నామరూప మంత్ర 

రాజము అవశముణేక _ వినక =స్మరించుటకుం దలంపులేశపోయినను 
లోక పరిపాటిచేత, అమరక్- = సామాన్యముగ కీ ర్రింపక్ - పడుచుక్- 
ఉండ౯ = తనచే నుచ్చరింపంలడుచు నుండెనేని అప్పుడు - అజఅ ట్లు 
చ్చరించిన వెంటనే, సుమతి = ఠతామనా మోచ్చారణ బలము చేత. బరిళుద్ధ 

మగు బుద్ధిగలవాండైన మనుజుండు అఖిలపాతకముల బేక్ = అనేక కోటి 

జన్మములనుండి జ్ఞా నాజ్ఞానకృతంబులగు పెక్కు దుష్భృాతములవేరను, సీం 

చాముజవార్యతీము, అతి... చేతక్ జ అతి _ అత్య న్హమున్యు భీత = సీంవా 
గర్జనమును విని భయపడిన, మృగముల శేతక్ = లేళ్ల మందల చేతను, పోలెక్= 
వలెన్సే విడ్వంఖబడుక్ - సుమ్ము = పరిత్యజింపంబడును సుమో. “ఆగమాన్య 
చయ్తోస్సా బ్రళౌం ముజ్జీతోః పరయో పడె?” ఆను వారి కారికనుబట్టి విడుచు. 
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a థి 

ధాతువు చకార మునకు బశుట పరమగుచుండ వకారమురా౯గా విడువ బడు 

నని యెనది. "కాంగా “పదమధ్యస్థడాదీనా ముఫోపో బహుళ ంభ వేద్ 7”. 

అనుట చే డకారముయొక్క్ల యంకారమునకు లోపమురాంగా విడ్వంబడునను 

శ్రయాయాపమయు నిన్నున్న మెనది. ఇందు సీంవాసుమతులకోను, పాపమ్బగమయల 

కున్కు రామచనానుసింవాగర్హనమయులకోను నుపమానోప మేయ భావము గలుగు. 

ట చే నుపమాలంకారము. 

తౌ. ఓ (వీయురాలా ! సీంవాముయొక్క_ గర్హనమును వినినంత నే 

శేష్ట భయపడి పరుగె త్తిపోవునట్లు రామనామమును స్మరించిన వెంటనే 

పాపము లన్నియు సమూలముగ నశించును, x¥ 

తే_గీ, అనవరతరామనామకీశ ర్లనపరుండు 
వెనుకటియఘంబులం దలంచి $ వెజవవలదు 

ఘనత నేనుంగు నెక్కి. కళక్కలను గాంచి 

భయపడంలగనేల మనుజు డో $ పంకజాతి. ! re 

టీ, పంకజ = పద్శములను బోలిన అథ్నీ =గన్నులగల యోపీయు, 

రాలా ! అనవరత...పరుండు - అనవరత = నిత్యమును రామ = (శీరామ 

చందునియొక్కొ_, నామ = నామమం(తముయొక్క, కీర్తన=నోట నుచ్చ 

రించుట యందు, పరుండు = ఆసక్తి గలనరు(యడు, వెనుకటి = పూర్వము 

దాను జేసీన, అనుంబులక్ = దురితములను, తలంచి = జై ప్రకి. బెచ్చుకొని, 

వెఆనక = బెంగ పెట్టుళొనుటక్కు వలదు = పనిలేదు, మఘనరక = అతి 

గారవముతో లేశ మనా దెశ్వర్యముతో, ఏనుంగక్ = భ్యద్రగజమును, 

ఎక్కి. = అధిస్థించి, మనుజుడు = నరుండు, కుక్కలను = శునకములను 

కాంచి = చూచి, భయపడక + కక్ , ఏల? = ఆడలుం గొన నేటికి ? 

(ఫీతినొంద నక్క_అలేదనుట్సు ఇందు గొప్ప భ[దదంతావళము నెక్కిన 
వాండు (కిందనున్న కుక్కొ_లను జూచి యెట్లుభయపడ నవసరములేదో యట్లు. 

నంతతము [శీరామనానుమం[ తోపాసనమును శ్రేయువాండు పాపములను 
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దలంయకొని భయపడం బనిలేదని రెండు వాక్యములయందును వస్తు పతివస్సు 

భానమచే సామాన్యము నిన్దేశించుటచేత నొపమ్యము త్రోంచబడుచున్న ద 
శాన (ప్రతివస్తూపమాలం కారము “య్య శ్రసామాన్యని శ్రైశః పృథ గ్వాక్యద్వయే 

యది |! గమ్యోపమ్యా (శితాసాస్యా త్ప్రతివస్తూపమామతా॥ లేక “యత 

వాక్యద్వయేవింబ (పతిబింబతయోవ్య తే | సామాన్యధర్మో వాక్య షై స్స 

చదృష్టైన్లో నిగద్యతే”” అనుట చేత నిందలి రెండువాక్యయలయందు “రామ 

చామకీ రనపరునకును భదదంతావీళము నెక్కి నవానికిని బింబ పతివింబ 

భావమే నాపమ్యయ దోపట్టుచున్నది శాన దృష్టాన్తాలంకారము ఇందు. 
నిదర్శ నాలంకారమనుటకు వీలులేదు. “అసంభవం ధర్శయో-గా దుపమా 

సోపమేయయోః: | (పతిబింబ| కియాగమ్యా యత్ర సాస్యా న్నిదర్శనా॥”” 

అనుట చేత నే వాక్యమునందు నుపమానముయొక ధర్మము నుపమేయము 

నందు. బొందునట్లు చెప్పినప్పు డన్వయము సంబంధింపకపోవుటచే నా 

యన్వయము సంబంధించుటకొణకు బింబ పతివింబ భావము చేయంబడునో' 
యది నిదర్శనాలంకారము గాన నిచట నీలక్ష ణము పట్టుటలేదు. భయ 

పడంగ౯ా” అనాపట్ల “మ క్యేయస్య లోపోవా పడ్వాదా బిందులేవవా” ” 

అనుట చే మువర్ణకమునకు లోపము. 

తౌ. కామరే*ేకులంబోలిన కన్ను లుగల యోపార్వతీ ! నిరంతరము 

(శీరామభ్యద్రుని చామమంతమును నోటనుడువుచుండెడు మనుజుడు చా 
నదివజకు( జేసినపాపములను మదిలో. దలంచుకొనుచు నే నిట్టెఘా*రపాతక్ష 
ములను జేనీయుంటి నిశ నాశేమిగతియని భీతి నొందం బనిళేదు. గొప్ప 
భదగజరాజు పె నధిస్థి ంచియున్న చాడు (క్రిందనున్న శునకములను గనుం 

గోని మనమున భయము నెన్న డైనం గొనునా ? పి 

క, ఇలలోన రామనామము 

సులభం బై వెలుగచుండం $ జులుకగం బలుకం 
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బలునాలుక గలుగంగ న 

ల్పులు మిన్నక నరకములను $ బాం దెద రకోటా. Xe. 

టీ. రామనామము = (శ్రీరామభ్యదుని నామమం[తమ్యు సులభంబు- 
ఏఐజఐులల్ల రకు నుకరముగ లభించునదియగుచు, ఇలలోక్ = ధరణియందు 

వెలుంగుచుఉండక్ = (ఎల్ల కలుహముల రూఫుమాపుటకు సిద్ధపడి) యున్న 

ప్పటికిని చులుకగక్ = (రామ యను నామము. జిలకలుగూడ,) మిగుల 

దేలికగ్క పలుకక = నోటనుచ్చరించుటకు, బలు = పెద్దదియగు నాలుక= 

జవ్వూ, కలుగలగక్ = లఫించినప్పటికీన్తి అల్పులు = బుద్ధిహీనులు, మిన్నక = 

నిష్కారణముగ్య నరకములను = నారకబాధలను పొంచెదరు = పడ 

సెదర్కు అకటా = అయ్యయో. 

తౌ. శ్రీరామచందునియొక నామమహామం[తము పుడమిలో 

సర్వజనములకు నతినులభ మగుచు. దనరుచునున్నను, ఆ మం[తరాజమును 

గడు సుకరముగ నుచ్చరించుటకు బెద్దరసన దమకు నున్నప్పటికిని తెలివి 

మాలిన ీ,నమౌానవు లూరకయ ఘాోర-నారక దారుణంపు చాధం బడియెద 

రయ్యయో. Xe 

ఈ. (పాపుగ రామనానుము ని 

. రంతరముకా భ జియించువారికికా 

బాపము బేదటంచు. చెను 

కా బామును బట్టంగవచ్చు, నగ్నిసం 

దీపిత లోహాఖండము న 

తిత్వరితంబుగ (మింగవచ్చు, బ 

లో్క_పముం జంచు వెద్దపులి 

రోజలు దీయంగవచ్చు, నియ్యిలన్. xe 
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టీ. రామ నానుముక = ఉ్రీరామునియొక్క.. నామమం(తేమున్స 

నిరంఠరమక్ = ఎడలేక్క, (పాపుగ = తమకు నన్ని విధముల నాధార 

భూతముగ, ఇయ్యిలక్ = ఈ భూలోకమునందు, భజియించు వారికీక్ = 

నమ్మి యుపాసనచేసిడునరులక, (గో ధాతుజవిశేషణానాం తేచ సృట్లోచను 

(ప్రయుజ్యశే కుకా ల్ (క్రియాజన్యవి శేనణము లగు వండెడు, కీెలిచిన, 

చూచుచున్న మొదలగువానికి, క్పురకౌ- క్తి = విభ క్రియొక్కొ_, ఊక = 

'చెప్పయద లయచినపుడు, తచ్చబ్దః = అ యను తదర్భక సర్వ నామపద ము, అను 

(పయుజ్య'కే _ కలిసీ పలుకంబడును *” అనుట చే భజియించు అను తద్ధర్మా 

ర్థకధాతుజన్యవి శేషణమునకు విభ కి వినవ్షీంపంబడినది గాన, వాండు అను 

తచ సబ మనుసరించి (పయోగింపంుడినది. మబేయు “ అగుర్వయా న్ల న 

సల్సా చ్మ_ధాతో ర్వేంచావియుగ్భ వేల్ ౨ అనలగా గురువర్ష ములు లేని 

వియు యకారము గడపటలేనివియు, నొకటిశెం డచ్చులు గలవియు: 

నగు ధాతువులకు నించు పరంబగునపుడు), ఇయ్ అను నాగమము విశల్బ 

ముగ నగుననుటచే నిచట భజ అను ధాతువునకు ఇంచు పరమగుచుండ - 

ఇయ్ - అనునది రాయగా భజియించు అని తద్ధర్థవి శేనణరూపము నిన్నన్న 

మయినది), పాపము = అనేక కోటి జనా్టంఠరకృత మగు దువ్కుతము,' 

లేదు = నశించును అటంచుక్ = అని పలుకుచు, సెనుబామును = గొప్ప ' 

(శౌంచుపామున్సు పట్టక్- -వచ్చుక్ =నిర్భయముగ జేకానవచ్చును. మజియు 

అన్ని.. .ఖండముక్ అన్ని = కొలిమినిప్పువేత్క సందీపిత = ఎజ్జగం గాల్బం 

చెట్టబడన, లోవా-ఖండముక్ = ఉక్కు_ముక్ళ_ను అతిత్వరిళలబు 

శొలిమినుండి తీసిన వెంటనే (మింగక = దిగ్యమింగుటక్షు : 

వలనుపడును, బల్ ...కోజలు - బలుకోపముక్ = (పబలమగు 

ంచు = ఏపుజేసెడు, "పెద్దపులి = బెబ్బులియొక్క, కోటలు 

నుండు నిడుపగు పళ్ళను, తియ్యక --క౯ -వచ్చుక్ = వేతితోం ౫ 
టక్ శక్యమగును. 
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తా. సకల విధములచేతను రామనామము మాక నాధారభూత 

మయినదని నమ్మి ఎప్పుడును దానిని జపీంపుచు నుండు మనుష్యులకు పాపము, 

లేదని (ప్రమాణముగ చేతితో నల్ల తాంచుపామును బట్టుకొనవచ్చును? , 

మజీయు నగిలో చెణ్లగం గరయగంబెట్షిన యినుపముద్దను గటుక్కు_మని నోట 
($) అం ణు ల 

(మింగవచ్చును;, గట్టిన కోపించియున్న “పెద్దపులి కోజులను బెకలింప 

వచ్చును. Ke 

క. ఏపాపముసనె.నం దగం 
Qe 

చబాపంగలదు రామనామీభజనపరునకుం 

బాపము గల దని పలుకు వు 

పోపాతకి యఘము నడప 9 నది యోప డిలన్. ౫౮. 

టీ. ఆది = ఆ శ్రీరామనామమరంత్రము, ఏపాపముక్ - ఐనక్ = 

ఎంతటి ఘాశిరకలువమునై నను తేగక్ = నిశ్ళేషముగా, పాపక్ = తొలం: 

గించుటకు, కలదు = శ క్లిగలది యగునుగాన్సి రామ...పరునకుక - 

రామ = ఇశ్రీరామభ(దునియొక్క, నామ = నామమం| తముయొక.? 

భజన = ఊపాసించుటయందు పరునకుక = తౌత్సర్యముగల మనుష్య 

నక్కు పాపము = దురితము కలదు = పోకయుండును, అని = ఇట్లు? 

పలుకు = చెప్పెడు మహాపాతకి = అతిపాపాత్మ్నువియొక్క్ట, అభుముక్ = 

పాపమును మా(త్రేమ్కు అడ(పక్ = పోగొట్టుటకు, కీపదు = శ క్షికలడి 

కాదు, 

తా. ఎట్టి మహాపాతకముల నై ననుశ్రీ, రామమం(తము నశింపంజేయ ౬. 

గలదుగాని “ రామమం[తమును జపము “ావించునంతమా[ త మువే పాపా 

తుని పాపములు పోవుట కల్ల ” అని పలుకుచు నా స్తికుండగు మవోపాపా 

తుని పాపమును మాత్రము నశింపంచేయజాలదు. 
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అవ. ఇట్లు (శ్రీరానుమం(త్రమహా త్త (మును జెప్పి యింక 
నామం[(తోపాసనమునకు నధి కారులను (బతిపాదింపుచున్నాండు. 

నీ. ద్విజవ లేణ్యులకును $ విపో_త్తములకు యో 
గీశ్వరులకును య$తీశ్వరులకు 

భ_క్టివెరాగ్య సం$పద్విశిష్టులకు నే 

కాంత వాసులను వే దాంతులకును( 

జండాల పుల్క_న 1 శ్యపచ కంక కిరాత 

శబర హూగణాంగనాశనంగతులకు 

(బహ్మవాత్యా సురాశపాన పూను సేయ 

గురువధూసంగము $ కర జనులకు 

తే.గీ. నుందరీక్ష | త్రియోరవ్య్వకళూ[దులకును 
మజియు నానావిభా నేకకమానన్రులకుం 
బరనుపావన మె శుభ$ పదము నైన 
రామనామంబ శరణంబు శ రాజవదన. ఏనా 

ట్, ద్విజ = జన్మనా జాయతే కూ దః కర్భకాజాయ లే ద్విజః ౫ 

అనుట చే జన్ఫ్ముకర్మల నెడె రెండు పుట్టువులుగల (బవ్మ్శాతతియ వైశ్యు లను 

వర్జి కలలో, వ లేణ్యులకుక్ = మిక్కి. లియోగ్యలయిన వారికిని, విప 

ఉ త్రములకుక = “ వేదవాదరతా విపా** అనుటవలన వేదవేదాంగ 
పారంగతులగు (బావ్మాణులలో ముఖ్యులకును, యోగి +-ఈశ్వరులకును = 

యమనియమాద్యసైంగయోగ నిద్ధి గలవారఅలోం (బధానులకును యతీశ్వరు 

అకును “ పంచవింశతిత త్ర § య త్రక్షతాబ్ద (శమేవసేత్ *” అనుటశే( 

(అధానాదులగు నిరువదియెదు త త్త ప్రముల వి వేచనము౦ చెలిసీన సంయమి 
(శేస్టులకును, భక్షి... విశిష్టులకును- భక్తి = భగవద్భ క్రియొక్కయు, వైరా 

త్య = సమ సవిషయోపభేగములయందలి విర _క్రియొక్కూయు, సంపణ్ = 
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ఐశ్వర్య యతో, విశిష్టులకున్ = కూడుకొని యున్న వారలకను, ఏకాంత 
'వాసులక్న్ = వివి క్ష[పదేశయులయందు నివసించు వారికిని, వేదాంతు లకును = 

'క పనివష్షదవాన్య ముల చెటింగిన జ్ఞానులకును చండాల ...సంగతులకుక -చం 

డాల్క పుల్కు_న, శ్యపచ, కంక కిరాత శబర ్హహూాణ = మాలలు, బోయలు 

చాసంగులు, కోదులు ఎజంకలు, చెంచులు, హూణులు లోనుణాగల నీచ 

జాతులయొక్క_, అంగనా = పడంఠతుకలతో, సంగతులకుక్ = సంభోగించు 
వారికిని (౬ వ్మావాత్యా .*.నరులకున్ - (బవ్మానా త్యాజబహ్మడ్జనిని జంఫు 

టను సురాపాన = మద్యమును (గోలుటను, హేమ+ సేయ = బంగారు 

(ముచ్చిలుటను గురువధూ = గురుపత్నితో, సంగమ = కూడుటను, కరో 
నరులకుక = కావించెడు జనులకున్తు సుందరీ... శూ దులకును _ సుందరీ = 

రమణులకున్కు క్షత్రియ = రాచవారికిని, ఊరవ్య = వై రాజ్ఞ పురుషుని 
తొడలవలన. బుట్టనకోమటు లకును, భూ దులకునుజ= నాలన జాతివారలకున్యు 

మబియుక్ = ఇంకనాి, నానావిధ = పలు తెజంగులంగల్య అనేక = 

పెక్కు డగు మానవులకుక్ = మనుష్యులకును, పరమ పావనము-ఐ = 

అక్యంతమును బరిశుద్ధిని జేయునడియు, శుభ పదముక్ = మేలుల నిచ్చు 

నదియు, ఐన = ఆగునట్టి, రామనామంబు ఇ (శ్రీరామమహామం[తము, శర 

అంబు = ఆధారభూత మగటచే న్యాశయించి యుపానింపందగినదని 

తౌ, నిండుచందురుంబోలు మోము గల యోసుందరీ ! (బౌవ్మాణ 

తతయ వైశ్యు లను తై వర్షికులలో నుత్తములును, (బావ్మాణులలో వేద 

సాదరతులగు యోగ్యలును, పాతంజలమతాఖిమాను లగు యోశగివర్యులున్కు 

+ శాంఖ్యువర్శన నిరతులగు యతీం[దులును, మొదలగు మధ్యమాధికారులకును 

+ ఫగవ దృ క్రియొక్క.యం, సకల విషయభోగ విర క్రియొక్కయు, సంప 

త్రితోం గభాడుకొనినవారును బుఇక్యారణ్యములు మొదలగు వివిక్త (ప్రదేశ 

| ములయందు నివసిం దియుండువారును మజియు నాపనిషద మతావలంబ 
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నులును మొదలగు ను త్తమాధికారులకును మచేయు.( బశువథోపజీవుతగు 

చండాలురు, తెజివాటుగొట్ట జీవించెడు పుల్కనులు కుక్కలను జంపి 

జీవించెడు శ్వపచులు, పఠులం దిని జీవించెడు కంకులు), జింకలు మొద 

లగువానిం దిని జీవించు కిరాతులు బోయలు హూణులు మొదలగు 

నీచజాతులరొక ౪. వనితలతో సంగమిుచువారును, (బవ్శాహాత్యను 

మద్యపానమును స్వర్హాపహారమును గురుతేల్పగమునమును జేయువారునగు 

నధమాధికారులకున్సు వనితలు, సాథారణులగు కృుత్రియుల్కు వై శల, 

మచేయు శూూదుల్కు మొదలగు బలు తెణింగులుగల మం దాధికారులకున్సు 

మిగుల పవి తకరమైనదియు మంగళపద మైనచయం నగు (శ్రీరామనామ 

మంత్రమే దిక్కు. గాన్క దాని నెల్లరు నిరతమును స్నరింపు చుండునది. ౫౯ 

అ, ఇ 'ఖైల్లరకు నతినులభముగ నుపాసింపంబడి నకలా 

భీష్ట పదమగు (భీరామనుం[త మున్నను, మూూర్జులు దానిం 
దెలియ(జాల రని చెప్పుచున్నా (డు. 

చ. కనదురురామనాముమునశకంకె ఘనం బగుపాపనాశసా 
ధనము, నిరంత రేష్టఫలలేీదాయక మైన విశేవకారణం 

బును,మటీ లేదులోకమునశమూఢు లెటుంగరు దానినా[శయిం 

చిన సకలార్షసంపదలు $ చేకుటు సిద్దము శె లనందనా.౬౦ థి థి య 
టీ. కనత్ ,..కం కుల్ - కనత్ = సర్వలోక పసిద్ద మై విలసిల్లు 

. PP కా య 

చున్నదియ ఉరు = సర్వోత్కృస్ట్ర మైనదియునగు, రామా'నామన్య 
కం మెక్ = శీరామభ | దునియొక్క_ నామ మహామంతమునకన్న, భునంబుబ 

గొప్పది, అగు = అయినట్టి పౌపనాళశ సాధనము = సకల దురితముల! 
యొక్క... వినాశ మునకు నుపాయమును, నిరంతర ... కారణంబును-నిరన్హరజు 

అనవరతేమును ఇష్ట = కోరికలయొక్క్ళ ఫల = లాభములకు, దాయక = 

ఒజసంగునది ఐన = అనని, విశేవు కారణంబును = వేటోొక' హీతు 
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వును 'లోకమునక్ - [పపంచమునందు మణి - లేదు = ఇంకొక్క. 

టుండదు, చానిక్ = ఆ రామసు న్ల్రమునుఆ[ళశయించినక్ = 6పాసించిన- 

యెడ, సకల అర్థ సంపదలు = సమ_స్టములెన కార్యయులయొక సంనిద్ధు 

లున్కు ేకుఆంక్ = సం[పా ప్పించును, సిద్ధము = ఇది య థార్థము, (ఆవి). 

మూఢులు = మూర్థృజనులు, ఎణుంగరు = తెలినికొనలేరు. ఈ పద్యము 

నందు మూండవచర ణమునందున్న “కారణంబును” అను పదమునందు మున 

న్రకమునకు నాదేశ మగు బిందుపూర్వక బువర్షంబు స్థానివంటిది గాన 

మూఢు లను పదమునందున్న ము కారముతో మి[శ్రమగుచున్నది. పీనికి- 

నాదేశవిరతి యని పేరు. ఇచట మువిభ కి యతిగాని ముకారయతిగాని 

కాదు. లేక, “మువర్లకస్య ద్విత్వంవా బువర్ణో బిందుపూర్వకః”” అనుట 

వేర కారణమ్ము అని మువర్ణమునకు ద్విత్వమును జేనీన నేచర్చ్భయం. 

గలుగదు. 

తా. ఓ పార్వతీ ! నిఖిలమం[తములలో |శేష్థ్రమె ను|పనిద్ధ మైన త్త 

రామమం(తముకంకు వేటొకటిసకలపాపములను నశింపంజేయందగిన సాధన 

మును, సకలా ఖీష్టమలనొసం6ంద గినగొప్ప హేతువును (పపంచయులో లేద 

నియు ఆ మహామం[తమును జపీించినయెడల సర్వ కార్యములు తప్పక సిద్ధించు. 

ననియు మూర్ధు లగువార లెటుంగ6బాలరు. ౬.౦. 

తే_గీ. అబల! గ్రీగామరామరాశమాఖ్యమం(తే 
మోాప్సితంబుల నర్గుల (| కిచ్చుచుండం 

గాంచు నెణి సిగ్గు పడుచుండు. $ గల్పతరువు 

"కామ భేనువు నలఘుచింశతామణియును, ౬౧. 

టీ, అబల=పకాంతామణీ * స్రీ రోషి దబలాయోషా '” అని యమ : 

రము - శ్రీ... మంర్మతేము - క్రీరామరామరామ = మోడ్నలత ప్రద మగు. 

రామరామరామ యనెడు, ఆఖ్య = “పేరుగల, మంతేయు = రామవడకుర" 
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రూప మహామం[తను (మొదట (శీరామరామరాను యనుచు రమియింత 

“నని యుషక మించుటచే నిచట (శీరామరాము రామాఖ్యమంత్ర మను పాఠ 

మేయుక్షము) ఈప్ఫికేంబులక్ = ఆభిస్ట్ర ము లగు చతుర్విధ పురుషార్థము 

అను, అర్జులకుక్ = కోరువారిక్సి ఇచ్చుచుక. ఉండక = కలుగంజేయుము 

నుండగా కాంచి = పరికించి, కల్పతరువు = కల్పవృకు మ్మ కామ 

ధేనువు = చేనతల మెొదనవును, అలఘు - చింతామణియును = ఘనమగు 

వేల్చుమానికమును నీగ్గుపడుచుక్ - ఉండున్ = ((మానునగు నా కిట్టి 

యౌ డార్యమెక్కడిదని కల్పవృత మును, పశువునగు నా కింతఘనత లేదని 

'కామ'భేనువును, రాయినస నా కీపాటియోగ్యత యుండదని చింతామణి 

యును లజ్జపడు చునుండును. రామనుంత్రమవా త్త (మను జూచి కల్ప 

వృక్షము మొదలగునవి లజ్ఞపడుచున్న ట్లు ల్ప్రేషీంచెను శాన నిందు 

ను త్చే)చూలంకారము. 

తా. ఓ వనితామణి ! (శీరామరామరామ అను పేరుగల మంత్రము 

యాచకులకు నళ్ళీష్టముల నెల్ల నొసంసచుండుటను జూచి కల్పవృక్షము, 

కామ ధేనువు చింతామణియును మా కిట్టి యొదార్యము లేదుగా యని 

'ఇజ్జంచుచుండును, ౬౧ 

అవ, ““ఈప్పితంబుల నర్థుల కిచ్చు చుండు” నను నర 

మునే వివరించి చెప్పుచున్నాండు. 

ర్త నా , నె. ధ ర్యార్థులకు సర్వశేధర్మ్మంబు లొనగూర్చు 

నర్ధార్థులకుం చేయు $ నర్భములను 

గామార్ధలకు నెల్ల $కామంబుల నొసంగు 

సాతగ్గజార్థుల కచ్చు $ నాత్మజులను 

విద్యార్థులకు వాని $ వెలయ నిచ్చు 



పద్య-౬_౨. ] టకా తాత్సర్యవి శెపార్థసపితము. 141: 

ఛతచామరగజా$ళ వ దభ త్యాధ్ధల 

కవియు సంపాదించు $ 'సనవరతము. 

తే_గ, జం(దసూర్యాలయంబుల $ స్వర్ల లోక 

సత్య వై కుంఠకై లాన 3 సదనములను 

గోరువారల కవియు. జేశకూరం జేయు 

రావునామంబు విలసీల్లి $ రాజవదన. ౬.౨ 

టీ. రాజవదన - రాజ = చందునింబోల్తు వదన = ముఖముగల. 
యో [వీయురాలా ! రామనామంబు = శ్రీరాముని నామమం[తము, విల 

నిల్లి = అంతటను వ్యాపించి, ధర్మ = = బోోతిసోమాది ధర్మ'కార్యముల 
ఫలమును, అర్థులకు౯ = కౌంతీంచు జనులకు, సర్వధరంబులు = ఆయా 
ధర్భఫలములనెల్ల, ఒనగూర్చుక = లఖఫింపం జేయును, అర ర్భ్ అదధ్దులకుక = = 

ధనరూపమగు తృతీయఫు రుసార్గము నఖిలపి,ంచువారికి, అర్గములక్ = పశు 
దానీచాస సృవా మేకా రామాద్యర్థమలను, చేయుకొ = సమకూరం.. 

జేయును, కామ - అర్థులక్రుక్ = (సక్చందనాది విషయభోగముల నే 
'తేంచువారలక్షు, ఎల్ల కామంబులక్ = అఖిల చైవయిక భోగములను 

ఒసంగు౯ = ఇడును (“ వృత్తాదుకస్య లోపస్సా వక్ ” అనుట చే సమా 
సమునందు (దుత పక్చృతికమగు నెల్ల శబ్దయముయొక న కారమునకు లోపము 
గాని యిచట సరళ "దేశాది దుత్యపయు క్ష కమగు కార్యము లేదు) ఆత్మజ 4 
అక్థులకుక = కొమరులను బడయం గోరువారలకు, ఆత జలక్ = కొడు 
కులను, ఇచ్చుక. = ఇడున్కు (శ్రీ.. - అర్థలక్షుక్ - (శీ = సిరిని ధృతి = 

. _ధారణశ క్తి ని, స్మ తి = జ్ఞాపక శ క్రి కి న యశః = యశస్సును (కేయః 
నఆన్యచేగయో౭_న్యదు.తెన _పేయ సే ఉథేనాగార్టె పురువగ్ంనినీతః”?” 
నును మొదలగు (శతి వేం (బ్రతిపాదింపంబడిన) 'పరమపురుహెర్గమును 
ముఖ = సౌఖ్యమును కమా “సవానం సర్వదుఃఖానా మ్మ్యపతీకారపూర్వ, 
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కం 1 చిన్తావిలాపరహితం సా తితికా నిగద్యతే”” అను లక్షణము గల 

తీరికును, విద్యా “విద్యా. ఫీష్సినం నచికేత సమస్యే నత్వా కామా బపహా 

వో లోలుపంతే”” అను (శుతిేం (బతిపాదింపంబడీన సర్వకామ నారహితం 

బగు (శేయోవిషయక జ్ఞానమును, అధ్ధలస౯్ = కోరశెడు జనులకు 

వానిక్ = ఆస్ిరి మొదలగువాని నెల్ల, వెలనుకా=సమ్యగముగ, ఇచ్చు౯ = 

ఒడంగూర్నున్వు ఛత్ర = శ్వేతచ్చ త్రము, బాముర = చమరవాలపు వీవ 

నను గజ = ఛ్మదదం వళ ములను, అశ్వ = తురంగములను, అను 

మొదలగు మనసో రాజలాం ఛనములతోం గూడిన, (పభుత్వ = 'సా(మాజ్యూధి 

సత్యమును, అధ్ధులకుక్ = యా-చించువారిక్సి ఆదియుక్ = దానిని (ఆ 

(పభుత్వమును), సంపాదించుక్ = సమకూర్చును, చంద - నూర్య _ 

ఆలయంబులక్ = ధూమాదిమార్షమున బొంద (దగిన చం దలోకమును, 

ఆర్చి రాదిమార్లమునC బడయ(6దగిన సూర్యలోకమును, స్వర్ణ... సదనము 

లను - స్వర్ణలోక = ఇం[దలోక మును సత్య = సత్యలోకమును, 'వెకుంఠ= 

వై కుంశననరమును, కెలాస = శంకర స్థానమును, కోరు వారలకుక" = ఆ 

శాంతీంచెడు నరులకు అవియుక = ఆయా పదములను వేకూరకొ. 

శ్రేయుక్- అ దొరకునట్లు -గావించునుం 

తా. చందురుంబోలు మోముగల యో _పేయనీ ! 'శ్రీరామభ్యదుని 
నామమం[తము ధరా శర్థకానముమ లను (తినర్గము నెపీకీంచు జనులకు 

నా (తివర్టమును సంతానము గలుగవలె ననువారికి సంతతిని, సీరియు, 

థైర్వము, జీ యశము, మేలు, సౌఖ్యము, ఓర్చి, చదువు, అనునివి 

కావలయు ననువారికి నా సిరి మొదలగువానిని, ఛతమయ్యు వింజామరలు, 

వీనుగులు, గుజ్జములు), చతురంతరనానములు మొదలగు రాజచివ్నా ములతో 

గూడిన స్మామాజ్యమయును గోరువారికి చానిని, చందలోకము - సూర్య. 

న! 

కోకము - స్వర్షలోకము - సత్యణాోక్షయ = వైకుంఠము - క లాసము 
స 



పద్గ-౬._౨. ) టీకాతాత్సర విజేషారనసహితము. 148 నీ ఎనీ థి 

మొదలగు మహాపదవులను నాకాంవీంచువారికి నాయా పదవులను. దప్పక 

యొసంగునుం ౬__9 

ధూమాదిమార్డ నిచూపణము,. 

“అధయ ఇమే(గామా ఇష్టాపూ న్తేద త్త మిత్యుపాస శే తేధూను మఖి 

సంభవంతి ధూమా[ద్యాతిగ్ ౦ రాలే రపరపత మపరపతాద్యాక వడ్డత్నీ 

వైతి మాసాగ్ స్తాన్నె లే సంవత్సర మభిప్రాప్నువ న్ది ! మానేభ్యః పితృ 

లోకం పీతృలేోకా దాకాళ మాకాశా చృం[దమసమేన సోమోరాజా తద్దే 

వానా మన్నం తం దేవాభకయంతి॥ ”” యీ ఇమే ౫౧మాః = ఏరయిరా 

గృవాస్థులు, ఇస్టాపూ -ే-ఇస్ట = అగ్నిహో _తాదికర్మను, పూర్త = వెజటు 

వులు సశ చేరులు చావులు (తవ్వించుట - తోంటలువేయుట మొదలగు 

సత్కార్యములను, దత్తం - పూజ్యులకొఅకు ధనమును బంచిపెట్టుటను, 

ఇతి = అట్టె _- అతిథిపూజనము దీనరక్షణమ మొదలగు థర్మకార్యమలను, 

పాసతే = ఆచరించెదరో, జే = వారు, ధూమం = ధూమాభిమానియగు 

దేవతను అభిసంఛవంతి = పొందెదరు. పిమ్మట వా రాధూమాధి దేవత చేత 

వహింపంబడినవారై యాపొగనుండిి రాతిం= రాత్యధిదేవతను, రా లేః= 

నీేశాధిచేవతనుండిి అపరపవం జ కృష్ణ పమెధిదేవతను, అపరప పకుర్ ఇ 

ఆ కృషస్ణపకాభిమాన దేవతనుండ్కి యాన్ షట్ -దఠ్నీణా-ఏతి మాసాన్ = 

_నూర్యుండు దక్షీణఫుదిశేను-ఏ యాజు నెలల బొందునో తాన్ -ఆ దక్నీణా 

"యన వణ్మాసాభఖిమాని దేవతను - ఆకరకులు పొందుదురు. కాని సంవ 

' రంజ సంవత్స రాఖిమానిదేవతను, ఏతే = ఈ క ర్మఠులుు నపాప్త్ను వంతి = 

“పొందరు. క్టైూనులు సంనత్సరాధిదేవతను బొంబెదరు కాని "కేవలక ర్మకులు 

పొందరని [శతి నిషేధించినది. మాసేభ్యః = దశ్నీణాయనమాసౌధిదేవతల 

నుండి, పితృలోకః = సితృదేవలోక మును పిరృలోకాళ్ - ఆ పీతృలోకము 

నుండి, ఆకాశం = ఆకాశమును ఆకాశాత్ = ఆకాశమునుండి చండ 

మసం = చందురని, పొంచెదరు. ఏవసోమః జ ఈకర్మకులగు (కావ 
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ణులచేం బొందంబడు చందుండు, రాజా = ఆ (బావ్శాణులకు రాజున్సు 

దేవానాం అన్నం = దేవతలకు నన్నము నగుచున్నా(డు గాను తం = ఆ 

చం[దుని, దేవాః = వేల్పులు, భక్నయంతి = భుజింపుచున్నారు, “కావున 

కర్ళఠులు సెని జెప్పీనప?దిని ధూమాదిమార్ల మునం బోయి చంద మాపై 

యిం దాది దేవతలచేత ఛత్నీింపంబడుదురు, ఇట్లు ' వేల్పుఐచే (మింగ (బడ్డి 

శీని యజ్ఞాదిధర్శ్మ'కార్య ములను జేయుట చేం గీడు మూ6డుననిన గాదు. అన్న 

శబ్ద ముపకరణమా(తమునందు వివకీంప(బడుట చేత (రై పశు సేవకానుల. 

వడువున దేవతలకు. బనిపొటులయందు నుపచరించు చునుందురోని తాత్స 

ర్యము. * స్ర్రీయో౭.న్నం పళవో౭_న్నం విశో౭న్నం రాజ్ఞాం *” అను. 
"మొందలగపట్ల అన్న శబ్ద ముపకరణ మా్మాతమునందు. జూపస్టుచున్న ది. ఇట్లు 

కర్శాధకృతులు వేల్పులకు మి(తులగుచు వారితోపాటు సుఖులై కీడింపు 

చుందురు. ఇట్లు సురలతో సుఖముగ వివారించుటకుం దగిన శరీరము కర 
కులకు. జందమండలమునందు నుదకమయమగునది యారంఖింపంబడును 

అను మొదలగు విశేషములు ఛాందోగ్య మునందు సావ కాశ ముగ (బతిపా. 

దింపంబడినవి. 

ఇంక సూర్య లోక పాపకమగు నర్చిరాది మౌర్ష ఫువివరణం చెట్టనిన--. 

శ నా! 2 జ చీ చ్ నీ “తధ్యఇర్ణం విదుశ్వే చె మే2_ర కా (శద్ధాతి పఇత్యుపాస తే లేఒర్చివ మసి. 

సంభవ _త్ర్యార్పివోఒ_వారవ్నాూ ఆవూర్యమాణ పష మౌపూర్యమాణ పకా 

దాన్ వడుదజ్లేతిమాసాగ్ స్టాన్ | మానేభ్యస్సంవత్సరగ్ సంవత్సరా 

దాదిత్య మాదిత్యాచ్చం దమసం చంద్రమసాద్విద్యుతం తత్పురువో2_ మాన 

వ స్స ఏనాన్భృవ్యా గమయ ల్యేస, చేవయానః నసంధాఇతి ఆరణ్యకులగు. 

"నే వై ఖానసులు పరి వ్రాజకులును (శ ద్దాతపన్సులు మొదలగువా*ని నా.చరిం: 

చెదరో వారు అర్బిరఖిమాని దేవతను, దినాఖిమాని దేవతను. శు పకూధ్గి 

దేవతను, సంవత్సరాధిదేవతను, సూర్యుని చంద్రుని విద్యు ధి బేవతను. 

టమముగ నొక దానినుండి యొకచానినిం బొందుదురు. వీదప విద్యుద్దతు. 
౧ 
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లయి యున్న ఆయుపాసకులను (బవ్మాలోకమునుండీ యొకదివ్య పురుషుండు 

వచ్చి యాస సత్యలోకమునం దున్న (బవ్మాదేవునిగూర్చి తీనుకొనిపోవును. 
వీమ్మట నా యుపాసకులు (బవ్మాతోలహూడ ముకు అగుదురు గాన్కి మరల 
జననమరణమూప మగు నీసంసారచ్మ కమునం బడీ తీరుగరు. ఈయర్చి రాది 

మార్లయు 'దేవయానమనియు (బహపథమనియు ననంబడును. “బ్రవ్మాగమ 

యతి '*అనుపట్ల కార్య| బవ్మాశాని ముఖ్య(బవ్మా కాదు, పొందుట పొంద. 

దగినది, పొందించువాండు ననునవి కేవల సన్మాత[బవ్మా పా ప్టియందు 

నుపపన్న ములు కావు గాన కార్య[బవ్యా యని చెప్పక వలనుపడదు. 

దేవయాన వీక్ళృయానము అనబడు నీ రెండుమార్లములలోో' బితృయాన 

మగు ధూమాదిమార్షమున6 బోవు కర్భలులకు+ బుణ్య కయము "కాంగా వెం 

టనే మరల నీసంసారము గలదు, చేవయాన మనంబడు నర్చిరాదిమార్షమున€ ' 

_ బోవువారు (బవ్మాతోంహడ ముక్తి నొందుదురు - అను మొదలగు విశేన 
ములను ముందు నాయా భుట్టములయందు సవిశేషముగం (బతిపాదింపం 

గలము, 

(పేయక్మే యోనిరా పణము. 

ఈప వ్యమునందలి €ళ (శీధృతిస స్మ ృతియశ శృే్య్యయస్సు క్షమా విద్యా 

ద్థులకు *” ననుపదమును (శ్రీ ధృతిసృృతియశః - అనియు (కేయస్సుఖ 

క్షమావిద్యా - అనియు ఆరెండు ఫాగములుగం జేశి అందు మెంవటిఖాగ 

మునకు, శ్రీ) = (పేయస్సంబంధమగు సంపద, ధృతి = శ రయ, స్యృతి= 

జ్ఞానళ క్తి యశః = క్రీర్ణియు ననియు, రెండవభాగమునక్కు (శేయః = 
"అ ou. జాలి 

ము కిరూష శేయ స్పంబంధ మగు, నుఖు జ ఆనందమూ వమా = శీతోప. 
4 అద ర అష వస జ వా సుఖదుఃఖాది ద్వంద్వ సహిహ్షుత్వము, విద్యా = జ్ఞానము అశియు నర్థము, 

పేయక్ళే యనసన్సు లనురెండిటిని, అస్థలకుక ఇ అపేషీంచువాకికి, 

= అపేయకే ్యయస్సులను లెంటిని వెలయక్ = తగునట్లు, 

"= ఒసయగును అని యర్థము జెప్పునపుడు (పేయ శేయస్సుల + 

10 



146 నీ తెరానూంజనేయసంవాదము.,. [అత్వా-ం. 

స్వరూపమును "చెలిసీకొనవలనీ యుండునుగాన నది యొ ట్లనిన, పూర్వము 

వాజళ్ళవసుం డను బుషి, యొకండు గలడు. అతనికి నచికేతసుం డనునొక్ష 

ఫుత్తుంండు గలండు. వాజళ్ళంవుండు, సర్వ వేదస మనునొక కతువును 

జేయుచు నందు. చెక్కు_లు గోవులను (బావణులక నిచ్చుచుండగాం జూచి 

నచిశేతసుండు తనలో నిట్లనుకొనెను. నీళ్లు తావి గడ్డ తిని పాలిచ్చుచు జూన 

హీనము లగు నీపశువులను దానము-జేయు వాం డజ్ఞానలోకముల కే పోవు 
ననుకొని తం(డికడ శేశ్కితం డీ నన్ను (గాడ చెవని"కేని నిమ్ము-అని పలుక గా 

దండి యందులకు బదులు సప్పకయుండె, నచికేతసుండు మరల న న్న్నె 

వనికిచ్చెదవని ఆందుమూ.ండుసారు లడుగలా వాజళ్ళ)వసుండు, గోవీంచి 

నిన్ను మృత్యువున కిచ్చితినని పలికెను. అప్పుడు నచికేతసుండు వై వస్య 

తుండు లేనప్రు డతనియింటికిం బోయి మూండురా తులు భోజనములేక యుం 

డెను, వీమట యముడు వచ్చి నాయింట నిరాహోరుండ El మూండురాతు 

లుంటీవిగాన మూండువరములను గోరు మిచ్చెద ననంగా మాతండి కోపము 

మాని నీచే విడువంబడి తనకడకు వెళ్ళిన నాయెడ. (బసన్నుు6 డే నన్నుం 

దనపు(తునిగా గు కెటుంగున ట్లూకవరము నియ అనియు, స్వ్యర్షలోక పా 

_ప్రీకి సాధన మగునగ్ని స్వరూపమును శెండవవరముచే నుపదేశింప్రు మనియు, 
చచ్చినవాని విషయమై దేహేం(దియాదులకో విలక్షణమై యాత్మ కలదని 
కొందజు, లేదని కొందటును జెప్పుదున్నారు గాన దినియా థార్థ మును 
మూండవవరము వేం చెలుప్రము అనియు, నచికేశసుండు గోరంగా యముడు 
మొదటి రెండువరములు నీకోరినయట్ల యిచ్చితిని గాని మూండవవరమునక్షు 

బదులు? మటిదేనినేనిం గోరు మిచ్చెద ననగా నాకు నింతకన్న వేట 

కోరందగిన ేదియును లే దనలా నానచిశేతసుని యతుల'వై రాణ్యమునక, 

సంతసించి వైవస్వతుంయ అధ్యారోపాపవాద న్యాయమన (బవ్యత త్ర 
నుపదేశించునపుడు * (శేయశ్చ (పేయళ్చ మనుస్య మేకసా సంప్, 

వివినక్రిధీరః! (శేయోహి థీరో2_భిపీయసో వృణీతే (పేయో న 
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యోగ తేమాద్య్భృణీలే ” గ్రోయము (పేయము అను భిన్న ఫలము లగు నీ 
"రెండును బురుషు ననుబంధించి యుండును అందు (శేయమును గోర 

నానికి స్థరమగు మేలు గలుగును. _పీయము నపేశీంచు వానికి బరనుప్రరు షా 

ర్థము దొరకదు. ఈ _శేయః|పేయములు రెండును బురుషునకు నాచరించు . 

టకు స్వాథీనములే మొనను మూఢుండు వీని నవలంబించుటవలనం గలిగిన 

లాభనష్ట్రములను బెలిసికొనంజాలక  యవివేకముచే నాపాశతకమధురముగం 

దోపట్టు గృవాతే తారామ పశుపు తమ్మితకళ[తాదిరూపం బై వినశ్వరం 
బగు [పేయము * యపేతీంచును. ధీరుండన్ననో తీరనీరయలను విభాగించు 

హాంసముపగిది నా (శేయః_పేయములకుం గల గురులఘుత్వములను సదసద్వి 

వేదనాసమర్థం బగు తనమనంబున బాగుగ బరికీలించి పేయముకంకే 

మూక్షయాపం బగు ోయమే గొప్పది యని ెలినికొని యా శేయమునే 

కోరును. ఇట్టు స్పై నిజ్ఞా నివాంఛితేంబు లగు (కేయః పేయములను లెండి 

టినిం/గసాడ (శ్రీరామమం త మొసంగు నని ఫలి శార్భయ. ఇచట జేయందగిన 

విచారణ విశేస,ముగ నున్నను ముందు విశేషించి చెప్పందలంచి యింతటితో 

విరమించుచున్నారము. 

వ, అదియునుం గాక. ౬5 

టీ. ఇంతియకాకుండ ౯ (దుతోపరి (దుతో౭_వి స్యాత్ *” అనుట ఖే 
శీఅదియును + ను*” అని సముచ్చయార్థంబగు నుశబ్బము_3ై నునర్జ్యము. 

నీ. నిఖలరోగంబుల $ నిర్యూలముగం జేయు 
భవభయంబు నెల్ల $ బాజందోలు: 

బంధనంబుల౬ బటాశపంచలు గావించు 

నొలయు నాపదలను $ నులిమివై చు 

శా|తవవిజయంబు $ సతతంబు సవుకూర్చుం 

దూలించు బహువిధశ$దుఃఖములను 
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దల జూపకుండ దుర శలను దొలంగంచు 

సక లశుభంబుల $ సంగహించుం 

"తే.గీ, బరమపావనమంగళళ పదము గాన, 

గలితధర్మార్థ కామమోశతుములలోన 

నెసంగుభ క కి కొన(గని $ దెద్ది చేదు 

ఏమి చెప్పుదు శ్రీరామగనానముమహిను. ౬ర 

టీ, రామచానుంబ్బు నిఖిలరోగంబులన్ = మాననీకములు శారీరిక 

ములు నగు తెగుళ్ల నెల్ల, నిర్మాలముగన్ - చేయున్ = నిశ్శేపముగం బోం 

గొట్టును. భవభయంబులన్ - ఎల్లన్ = కాంఫురమున6ం గలి గడు నడలుల 

నన్నిటిని, పాజన్ - తోలున్ = పరుగిడునట్లు చెట్టును.  బంధనంబు 
లన్ = ప్రు(త్రమి తకళ తా దులయందు? గల మూవాప్రుయగట్లను పటాపం 

= ఎక్కడి కక్కడం చదెగీ విడునట్టు కావించున్ = ఒనరించును. 

ఒలయు = కలిగెడ్కు ఆపదలను = ఇడుమలన్సు నులిమి = నలిపి, 

వైచున్ = విసరును. శాతవ = బాహ్యు లగు వ్యావ హారిక ౫ తువుల 

యొక్కయు ఆభ్యంళరము లగు కామ్మకోధాదు లనియెడు పగతుర 

క్కుయు, విజయంబుక = గెలుప్రున్కూ సతతంబుక = అనారతమును, 

సమకూర్చుక = కలుగజేయును బహువిధ = పలుదెజంగులగు “అవిద్యా 

నృితారాగద్వేషాభినివేశాః శ్లేశాః?” అను చెొందలగు పాతంజలదర్శనమునం 
(బైతిపాడింప(బడీన, దుఃఖములను = శేశములన్కు తూలించుక్ = ఎగుర 

గొట్టును, దుర్ణశలను = దురవస్థలను, తలచూపకుండక్ = మొగమె త్తలేక 

యుండునట్లు తొలంగించుక. = వెదరంజేయునుు సకల-శుభంబులక్ జ 

((“కేషాం నిత్నాఖియు కా గాం యోగ చేమం వహీ మ్యువాం”* ఆను భగవ 

చ్వాక్యమును బట్ట) సమ స్తయోగకేమయులను, సంగహీం దుక = సమకూ 
ర్చును. (మజీయు నిట్లు ఆ రామనామము) పరమ... [పదము - పరను = 
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అత్యంతమును, పావన = పవి[త్రముంజేయునదియు, మంగళ జకల్యాణము 

లను, [ప్రదమజ ఒసంగునదియును, కానక్ = కావున, ఎసంగు భ కులకుక్ = 

నిత్యాభియు కులగు స్వా(శ్రితులకు, కలిత ...లోనక -కలిత జ (శేవమలన, 

ధర్మ - అర్థ - కామ - మోతములలోనక్" = ధర్మము - అర్థయ-కామము- 

మోక్షయు అను చతుర్విధ పురుపార్థములలోను, జసంగనిది = ఇడరానిది, 

ఎద్ది = ఎదియున్కు లేదు = ఉండదు. (శ్రీరామ - నామ - మహిమక్ = 

శ్రీరామచందుని సంబంధ మగు నామమం(తమయొకొ_ మావాత శ త్రమును) 

ఏమి చెప్పుదుకొ = ఏమని వర్ణింపయోలను? కొనియాడ నలవికా దనుట. 

తా. (శీరామనుంతము - జబ్బులనేల్ల మొదలంటం బోంగొట్టును 

గాంఫురపఫునడలుల నన్నిటిని దవ్వుగ గెంటును. ఫు(ళమి తక ళతాదులందు( 

గల మోహానుబంధములను బెగంగోయును. సంభవింవెడు నిడుమలను నలివీ 

విసరున. చబావ్యాశ[తువులను, కామ క్రో ధాద్యరివడ్వర్లమును, గెలుచు 

టను నిరం[రము నిచ్చును. పలుదెజంగులం గల దుఃఖములను దూలం 

దోలును. దురవస్థల నెప్ల బొడ సూపకుండునట్లు చేయును.సమ స్తమంగ ళ్ముల 

నొడగూర్చును. మిగుల బవిత్రమైనడి యు మేలుల నొసంగునదియు6 గావున 

నుపానీంచు మహాభ కులకు ధర్మార్థ కామమోకుయ లనియెడు ఇతుర్విధ 

ఫురు పార్థములలో జేనిం గోరిన చానిం దప్పక యిచ్చును. కావున నో పరమ 

సాధి! క్ర రామచం[దునియొకో ,.. నామమం(తమవా _త్త్వ్వము, "నేమని వర్తి రంప 

గలను? 

రోగనికాపణయు. 

“మానసా దైహీకారోగా ద్వివిధాః పరికీ క్తి తాః ! మానసాః పుత్ర 

మి[తాది వియోగాది భవామతాః॥ డైపికా తుత్సిపాసాద్యా జ్యరాద్యాః 

పరితాపీనః”” అనుటచే మాననీకములనియు శారీరికయలనియు రోగములు 

రెండువిధములు. అందు గొడుకులు చెలికాడు మొద లగుచారి వియోగము 

మొందలగువానివలన సంభ వించునవి మానసికములు. ఆకలి దప్పి మొదలగు 

'వియు జ్వరము మొదలగునవియు శారీరికయ లనంబడును,. 
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సంసారభ యనిరూప ణము, 

“రోగ్లాద్మీతి ల్ఫతేర్ళీతి ర్భపంద్వాద్వీతి ర్న పాదవి | చోరా శమ 

ద్ద్రిపో రీతి ర్భవోభ యమయ సృదాి” అనుట చేత సంసారమునంద 

నెస్పు జేదోగములు గలుగునో యని రోగములవలనను తేనవారికిరగాని,తే నకు 

శాన, ఎవరికి నెప్పుడు మరణము వచ్చునో యని చావువలనను, శీత్రోస్ల 

సుఖదుఃఖాది ద్వంద్వములవలనన్యు రాజువలనను, దొంగలవలనను, కజివ్ట 

వలనను, పగతురవలనను భయము గలదు గాన నిట్లు సంసారము సెక్కు 

భయములకు నునికిపట్టు. 

మోహబంధనవివేచనము. 

“అవిద్యా బంధనా నిస్సుః కామ కోధాదయ స్తథా | దేహాదానశ్రి 

మౌనళ్న మమేదంచ ధనాదికం | అవాం దుఃఖీ సుఖీ చేతి హృదయ గంఫ 

యకళ్చమే” ” అనుట వేం గామము (కోధము లోభము మొదలగునవియు, నా 

శరీరము నాయిట్లు నావాకిలి చాపొలము అను మొదలుగ దహాదులయందు 

నాది యను నభిమానము, నేను నుఖవంతుండ, నేను దుఃఖిని-అను మొదలగు 

హృదయ గంథులు- మో హైకనిబంధనములగు నవి ద్యాబంధనము లనంబడును. 

| చాహ్యా భ్యంతరశ| తు స్వరూపము. 

“స్వథావతో భవన్న్యేతే హింసో దుర్వ త్త ఏవచ |! బుణకారీ 

వీతా శతు ర్మాతా శ్రీ వ్యభిచారి ణీ॥ ఆత్మపితృ భాతరశ్చ త త్త? ప్రా 

శ్చశ[త్రవః 1న్నుపా శ్వ శరా స్పపత్నీచ ననందాయాతర స్తడా॥ మూర్థః 

పురతః కు వై ద్యశ్చార క.కస్తు పతిః, పభుః।|చండళ్చం'డా (పజాశ తు రదాతా 

ధనికశ్సయః॥ దుష్టానాం నృపతి శతు: కులటానాం పతివ తా సౌ 

ధుఃఖలానాం శ్యతుస్స్యా న్మూర్థణాం బోధకో రిఫుఃీ” అను మొదలగు 

శక నీతిసారమున6 (బతిపాదింపంబడిన పీం(సుండు -వంందలగ వారలు 

చావ్యాశ([తువు లగుధురు, మటియును, “కామః డోభళ్ళ లోభశ్చ మదో 
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మాత్సర్య మేవచ | మోవా శ్నే త్యాంతరాః[పో కా శృతవ న్షడ్విథా స్తథా? 

అనుట వేం గామము (కోథము మొదలగునవి యాభ్యంతరళ తు నులు. 

బహువిధదుఃఖములుం 

“అవిద్యా2_న్నితా రాగద్వేషాఖిని వేశాః నేళాంే” అను పాతంజల 

సూతముచే నవిద్య అని తే రాగము జ్వేవషమయు అఖినివేశము అని తొలుత 

దుఃఖాత్మకములగు శేశయు లయిదువిధములు. ఈయొదును నూక్షుములనియు, 

న్థూలములనియు (బత్యేకమగ చెండువిధములు శావున పదిదెజంగులం 

బరంగ;నందు నవి ద్యా క్లేశము పెనాలుగిటికిని మూలమైనది యని యా పాతం 

జలదర్శనమునందు నిట్లు చెప్పబడినది: “అవిద్యా కే తము త్త రేపాం 

(పసు_స్తతనూవిచ్చిన్నో దరాణాం”” అనంగా నాత్మ కానిదానియందు నాళ్ళు 

యనునభిమాన మవిద్య యగు నది యన్ తాదులగునాల్లిటికిని జన్మస్థానము. 

విపర్యయజ్ఞానరూపమగు నవిద్య లేనిచో నస్మితాదులు గలుగవ్ర శాన వానికి 

నవిద్య మూలము. అన్ని తారాగ ద్వే పా౭._ఫెనివేశ ములు నాల్లును (బ త్యేకమగం 

(బసుుప్తము. తనువు విచ్చిన్నము ఉదారము అని నాల్డు విధములు, (1) 

(పసు_ప్తము లనల౫ా:---బాల్యావ స్థయందు జాలకునకు 6 'గ్లేశములు వాసనా 

రూపమున నున్నను (బబోధకు సవాకారి లేకపోవుటచే నఖివ్య క్తములు 

కాకుండునట్లు చి త్తభూమియందు. గ్లేశములు (పబోధకము లేనపుడు దమ 

తమ కార్యమును "మొదలు పెట్టం జాలవు గానం (బను ప్రము అనబడును, 

(2) తనువులనలగా;---తమతమకు విరోధులగు ఫావనల చేత శిథిలపలుపంబడి 

కార్యసంపాదనసామర్థ వము లేనివి యై వాసనలుమాతము కొజనడి 

యుండుటచేం జి త్తమనందుండి గొప్పదియగు సామ [లేక కార్యములను 

నారొంఫించుటకు న సమర్థ ములయిన యాయస్మీతౌదులు తనువు లనంబడును. 

(3) ఒండొ "క పబల మగు రాగాది శ్లేశ ము"చేక నణంచబడినళ కి గలవియె 

యుండునవి విచ్చిన్నము లనంబడును. ద్వేషావస్థయందు రాగమును రాగా 

వ స్థయందు ద్వేమమును గలుగకుండుట యిందుల కుదానార ణము. (4) 
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నవాకా౭సాన్ని ధ్యమును బడసీ తమతమ పనులను "నిజ వేచ్చునవి యు దారో 

లన(బడును, ఇట్లు (ప త్యేకముగ 'నాలుగువిధ ములగ నన్ని తౌ దులక్రు మూ 

భూతమయి యవిద్య యుండును. అవిద్య యన నేమి ? “అని త్యా శశ 

దుఃఖాచార్శని త్యాశుచి సుఖాత్మఖ్యాతి రోవిద్యా” అను సూ తము వేత్ర, 
పుడమి శాశ్వత మనియు, చందురుడు నక్షత్రములు మొదలగు వానితో, 
గూడిన యాకనము శాశతమనియు,. వేల్పులు చావులేనివారనియు మొద 

లగు ననిత్య యులగు కార్యమలయందు నిత్యము లను నమ్మికయు, “ఫైనా 

వ్చీజాదుపస్టమ్భా న్నివ్యందా న్ని ధనాదపీ | శాయమే భేయకౌచశ్వా 

త్పండితా వ్యాళుచింవిదుః'” అనుట చేం గడువీభక్సమయి యపవి[తమగ్య 
. మేనునందు. బరమశుచియైన దనుతలంఫును, దుఃఖబహుళీ ములగ _సక్చంద 
నాదివిషయములయందు సుఖకరము అనునఖివమాన మును, నాళ్శ్ళశకాని మేను 
నందు నాత్మ భాంతియు, అపుణ్యమునందు. బుణ్య(భమయు, అనర్థము 

నందు నర్భభాంకియు ననునిదియే యవిద్య యన(బకును. మటియు 
“అశన్నిం _సకృంతిఫాసో2_ విద్యా” అనియు నవిద్యాసామాన్యల కణ శు॥ 

ఇక నన్మితయనంగా "నెట్టిది? “దృస్దర్శనళ క్యో రే కాత్మతై వాన్ని తా” అను 
సూ. త్రము చేత నపరిణామిత్వధర్శము గల పురుషుడు దృక్ళ కి, పరిణా 
మిత్వ ధర్మముల బుస్థి దర్శనళ క్రి ఇట్టు భిన్నలక్షణంబు లగు నీ రెండు 
'శ కులు నొకటియే యనుకొనుట యన్మీతా కేశయ.  వా_స్తవముగం దనకు 
గ ర ృత్వభో క్షృత్వములు లేకపోయినను, - నేను కర్తను నేను భోక్త నను 
కొనుట యనువిపర్యాస మన్నీత యనంబడు ననుట. రాగాఖ్య శేశమన నేమి? 
“నుఖానుశయా రాగ” అనుట చే సుఖమన నేమో యెఆంంగనివానికి సుఖ 
స్శ ఎలియే గలుగదు-గాన నుభాభిజ్ఞానకు సుఖమునందున్వు దత్చాధనము 
నందును నుఖానుస స్మ తివూర్యకమగు తృష్ట రాగ మనంబడును. “సుఖ 
మనుశేత ఇతి సుఖానుశయా”” ఆని వ్యుత్పత్తి. ద్వేవమన నేమి? “దుఃఖాను 
శంరా ద్వేషః'” అను సూూతము చే దుఃఖమన నేమో యెజుంగనివానికి దుఃఖ 
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న్మరణయే యుండదుగాన దుఃఖము నెటింగినవానికి దుఃఖమునందును 
దుఃఖసాధనములయందును నించారూపమగు (కోధము ద్వేష మనంబడును. 
ఇంక నఖినివేశమన నేమి? “స్వరసవాహీడుపో2_వీ త థధారూఢో2_భిని వేశః” 
య్భథా = ఏరీతిన్సి అవిదునుః = అజ్ఞానిక్సి రూఢః = (పనిద్ధమయినదో, 
కథా = ఆరీతిన్సి విదువః - అవీ = జ్ఞానికిని రూఢః = (ప్రసిద్ధమైన దై, 
స్వరసవాహీ = వాసనారూపమగు స్వభావము వేత. (బవహీంచునట్టి ఎ 
యాత్మవిషయశమనగు (పేమానుబంధము, ఆభినిజేశః - ఆభినివేశ మను పేరు 
గల "కేశ ము అగునని నూ(తార్థము. కాయగా సమ స్మ పాణీకోటికిని నే నెప్పు 
డును లేనన్న మాటలేక శాళ్యతముగం జావు లేకయుండెద గాత మను నాత్మ 
విషయక మగు (ప్రార్థన (కోరిక గలదు. ఈ కోరిక వెనుకటి పుట్టువునందు 
ననుభ వింప(బడిన మరణదుఃఖముయొక్క_ యనుభవవాసన లేనిచో సంభ 
వింపదు గాన్క దీని చేం |బతిజంతువునకును బూర్వజన్శమున్నదని తోపట్టు 
చున్నది. ఈ యఖినివేశము (నేను చచ్చెద ననుభయము) శేవలము నజ్జైన 
జంతువగు పురుగునకుం గూడం బుట్టైనది మొదలు స్వత స్పిద్ధమై యున్నది 
"గాని యాగంతుకముకాదు (మధ్యను వచ్చినదికాదు). మజియు నీమరణ 
భయము వెనుకటి. పుట్ల వునందు ననుభ వింప(బడిన మరణదుఃఖమును చెలియ. 
జేయు చున్నది (నూచింపుచున్న ది). ఇది యత్యంతమూఢులయందు. 
జూపట్టుచు నున్నట్లు- అనిత్యమగు సంసార స్వరూపమును నిత్యమగు కైవల్య 

స్వరూపమును డెలినిన జ్ఞానులయందును గన్నట్టు చున్నది. చాన 

'జూడుండు-లోకజ్ఞాన మేమియు లేని పనీపాపండు, దను నేదేనిం. జంపుటకు 
వచ్చుచున్నట్లు గనులగొ నె నేని నాకింక చావు దగ్గ పడినదని గడగడ వడం 
కుచు నడలుపడుట చూడంబడుచున్నది. వానిచే నప్పటి కీజన్ళములో మరణ 
మనుభ వింపం బడలేదు చూడంయబడుటలేదు వినంబబడుటలేదు. ఐనను మొద 

టనే వానిచే మరణము దుఃఖదాయకమని కెలిసికొనంబడినది. వానికప్పూడు 
మరణము దుఃఖకరమను స్మృతి కలదు. సంస్కారము లేనిచో నట్టిస్టృతి 



154 వీశారామాంజనేయసంచాదము [ఆక్వా-ం. 

యును ననుభవము లేనిచో నాసంస్క్యారమును సుండదు. ఈజన్నములో 
మరణదుఃఖానుభవము లేదు గాన నాయనుభవమునుబట్టి పుష్టువుదిగాని 

యిప్పటిదిగాదు గాన, చేనిన్న డుం జావకుండవ లె ననుకోరిక వూర్వజ్య 

సంబంధ మెనది. ఈ(పార్థనయే యభినివేశాఖ్య కేశ మన.బడునని ఫలితాలే. 

ఆను మొదలగు పాతంజలయోగశా స్ఫ్రరవాస్యము లిచట గమనించునది, 

(గంథవి స్తరఫీతిచే నింతటితో నీచర్చను ముగించుచున్నారము. ఎద్దిలేదు? 
ఏమిశౌప్పుదు ననుపట్ల వాక్యాంతముశానం బూర్వ స్వరమునకు6 బరస్వర మా 
దేశముగ రాలేదు. - ౬.5 

క్ల అచ్చటనె సరస్యతియును 

నచ్చట భాగీరథియును ఈ యమునానదియుకా 
నచ్చట సమ _స్టతీర్ణము 
లెచ్చట (శ్రీరామనామ $ మెప్పుడుం గలుగున్. ౬౫ 

ట్ర్, ఎచ్చటక్ = ఏతావునందు, (శీరామనామము - (శ్రీరామ = 
(శీరామచం[ దునియొక్క, నామము=నామమం(తము, ఎప్పుడున్ కలుగున్ = 

ఎల్లప్పుడు జవీంపంబడుచుండున్నో అచ్చటా + ఎ = ఆతావునందుమే 
సరస్వతియును = సరస్వతి యనం (బ్రనీద్ధమగునదియును, అచ్చట౯ = 
ఆ పట్టున నే, భాగీరథియును = భగీరభుండను మహారాజు చేం దేండిన 
గంగానదియున్తు యమునానదియుకొ = యమున యను ఫుణ్యనదియును: 
గలవ్వు మజియును, అచ్చట = ఆ స్థలమునందు, సమ స్తతీర్థ మలు =నిఖిల 
పుణ్యతీర్థమలును గలవు. ఆచ్చట ఎచ్చట అనుపట్ల “కృత వాస్వతికాచ్చో 
టోరత్య వాస్వావిభావయా” ” అనుటచేత ఆ ఈ ఏ అను సర్వనామపద 
ములకు సమాసమునందు ద్విరు క్రంబగు వాల్లు పరంబగునపుడు (వాస్వ ముఠాలా 
వానికి బరచుగ నున్న చోటుశబ్దమనందలి షఓీకారమునకు వై కల్పికముగ 
న కారమును (వాస్వమును శాయగా అచ్చట ఎచ్చట మెందలగు. రూపములు 
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నిహ్పృన్న ము లయినవి. వీనికి అచ్చొటు అచ్చోటు మొదలగు రూప భేదముల 

నూహించునది. మజియును “ద్విర్భావో2_ చి దుత స్యస్యాడ్వాక్యపాదాన్హ 

యోః క్యచిక్ ” అనుట చే నదియును అనుదానిదుతమునకో అచ్చట అను 

దానియచ్చు పరం బగున పుడు వాక్యాంత మగుట చేతగాని పాజాంత 

మగుట చేతలాని ద్విత్వము రాయా నదియు న్నచ్చట యని సంధి. 

తా. ఓ (పేయనీ పార్వతీ | (శీరామచం(దుని నామమం[త మేచో 

టను నిరంతరము నుచ్చరింపంబడు చునుండు నాస్థలమునందు గంగాయముసనా- 

సరస్వతులులోనుగాంగల ఫుణ్యతీర్ణము లెల్ల నుండును గాన, రామనామముం౦. 

బోలిన ప్రుణ్య తీర్థ ముండదు లేదు. " ex 

కే, తవిలి [శీరామనామసుశఛారసంబు 
నమృతు లై (కోలుభ కుల *$ కమృత మేల 

నమర నవృ తాంధసులచేత $ నదియె మిగుల 

గోరంబడు చుండు. గావున $ వారిజాణీ. ee 

టీ. వారిజాతీ = తొమరలం బోలిన కనులుగల యోముద్దియా, అడియ= 

ఆరామమం[తెసుధారస మే, సుధాంధసులచేతక = అమృతమే అన్న ముగ 

గల వేల్పుల చేతను, అమృత బుద్ధిక్ = అమృత్ మనుతలంఫుతో, ' మోక్షము 

నందలి బుద్ధితో ననియు నస్థాంతరము, “పిీయయ్యావ మమృతం సుధా?” 

అనియు, *(శేయో నిశేయసామృతంి” అనియు నమరము, కోరక పడు. 

చుక్ ఉండుక్ = అెపీతీ ంపబడుచుండును, కావునక్ = అట్లు కోరం 

బడుట చేతను, తవిలి = ఆస క్తిగలిగ్కి (శీరామ...పూరము - (శ్రీరామ = 

రామభ[దునియొక్మ_, నామ = నామమం[త మనియెడు, అమృతరస = 

సుధారసముయొక్క పూరము = (పవావామున్సు అమృతుల్బు ఐ = మిగుల 

యోగ్యులయి యని లక్షణార్థము, లేక, మృతి యన సంసారము, అవి శేని- 

వారె, (కోలు=పానముచేసెడు, భ క్తులకుక్ = ఆశ్రితులక్కు అమృతము= 
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సుధ వీల = ఎందుకు? - అవసరము లేదనుట. అమృతాంధసులు అనుపట్ల 

“మవా ద్వాచకసాం తౌ నాం డ్వితీయా న్స సమానతా”” అనుటే ద్వితీయైైకళ 

వచనాంత తుల్యత్వము, 

తా, అమృత మన్న మగ గలవేల్పులు స్థూలశకీరచాధలను న్మూ తము 

బోంగొ పెడు నాతమృతమును విడిచి, స్థూలనూక్ష శ్రరీరముల శెండిటి 

యొక్కొ_చాధలను నివారించుచు శాశ్వతనుగు మోక్షనుఖము  నిచ్చెడు 
శీ రామ నామామృతమును గోరుచున్నారు. కనుక ఓ పార్వతీ అత్యంతా 

సక్తితో చెప్పుడు నీ[శీరామనామమం[త నుధారసమునే పానము చేయుచు 
కాళ్యతమగు పరమపదనుఖమును గోరు మహాభ కలకు మణికసుఖము నిచ్చు 

నాస్వర్హమనందలియమృత మెందుకు? అవసరము లేదని తాత్పర్యము, క్షు 

తే_గీ, కోరి మును గానని మనుష్యు (J బెరు వెట్టి 

చీరిన నతం డతని చెంత శ జేరునట్లు 

త న్నెజుంగక తనపేరు $ దలంచినంత. 

గరుణచే రాముం డపుడె సాశతూత్కరించు. ౬౭ 

టీ మును = పూర్వమునందు, కానని = చూడని, మనుష్యుక్ = 

ముర్వ్యుని, పేరుపెట్టి = వానినామము నుచ్చరించి కోరి చీరినక = ఏదే 

నొక పనిమో(దం బిలిచిన, అతండు= అమ ర్యు(డు, అతనివెంతక = ఆవీలిచీన 

వానిసమిపమున్సు చేరునట్టు = ఏతెంచెడువడువున, రాముడు = శ్రీరామ 
చం్యదుండు, తన్నుక్ =తేన్ను, ఎటు౦గక = పరమాత్మ స్వరూ పునిగం ెలిని 

కొనళకపోయినను, తేనపేరుక = తనదగు నామనుంతమున్కు తలంచి 

నంతక =స్మకించిన వెంటనే కరుణక్ = కనికరముతో, అపుడు+ఎ = 
తలంచినతణి నే, సాషముత్కరించుక = ఎదుట గన్నట్టును. 

తౌ అదివజికుం దా నెన్నండును. గని విని యెఆంంగని మనుజుని. 
గాక తౌళన్యాయముగ సంబోధించి విలువ నామనుజుండు వీలిచినవానికడకు 
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వ చ్చెడువడువున (శీరామచం[ దుండు దన నిజస్వయాపమును దెలియకపోయి 

నను తన యభిధానయను " మనమునం దలంచినమ్మాతముననే కనిక రముతో 

చెదుట (బత్య క మగును. 

సుగంధివృ త్తము,.రామరామురామరామశరావు రామయంచు క్రీ 

రామరామరామరామ * రామరామ యంచు (క్రీ 
రామరామరావమురావు $ రామరాను యంచు ద 

న్నామకీ ర్తనంబుం జేసిశనం గలుంగు మోవమున్. ౬౮ 

&కీ ““రామరానురానురామరాముకరామి” అను (శీ రామద్యాదశాకురీ 

మహామం(తముశు మూండువూణులు జపించిన యెడ లం గ వల్యము గలుగును, 

“యో జపే తృకతం భ క్యా (శ్రీరామద్వాద శాకురీం | (పాకర్మధ్యం దినే 

సాయం (తీవారంమోకు మాప యాత్ ”” అనుట కౌత (| పాఠఃకాలమునందును 

. మధ్యావ్నా కాలమునందున్వు సాయంకాల మునందును (శ్రీరామ ద్వాదళా 

కురీమ౨ త పురశ్చర్యంజేసినవాయడు మోక్షయు నొందు నని ఫలితార్థము, 

“రంబుజంబు రంబుజంబు రోంబుం జెన్ను మోజంగాం దొమ్మిదెంట 

వి శమంబు తోరమాను౫ ంధికిన్” ” అకు లక్షణముచే రగణ జగణ రగణ జగణ 

రగణము లను నైదుశణ ములను దొమ్మిదవస్థాన యమన యతియునుం గలుగగా 

సుగంధివృ తమను. దీఏకే శాలిని చామరయ్యు (పశాంతి యను నామాం 

తరములు గలవు. జరా 

క. నిరతంబు రామనాను 

స్మరణంబునకంళు మోాతశసాధన మితరం 

బరయంగ లేదు ధరలో? 

బర ముసులభ మైన లసదుశీపాయం బబలా ! జగ 

టీ. అబలా=ఓవనితా! “స్రీ యోపి దబలా యాషా” అని యమ 

రము. మోకు - సౌధనము = సంసారబంధవిము క్షికి. దగినయుపక రణము, 
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నిరంతరంబుక =సర్వకాలములయందును, రామ నామన్దురణంబునకం టెక్ 

రామ = (క్రీరామచం దునియొక్క_, నామ = నానుమం తముయొక్క, 

న్మరణంబునకం మక్ = సంకీ ర్తనమునకన్న్య, ఇతరంబు = పెఆయది, 

అరయంగక = పరిశీలింపలా్కాా ధరలోక = పుడమియందు, లేదు = 

ఉండదు, (కావున నిదియె) పరమనులభము - ఐన = కడుసుకరమైనట్టి, 

లనత్ 4 ఉపాయంబు = ఒవ్బీదమగు యుక్తి, 

తా. ఓకాత్యాయనీ |!  సంతేతేమును (శీరామమం(త సంకీ_ర్హనముం 

జేయుటకన్న వేఅగుసాధనము ముక్తికి. బుడమిలో లేదు. కావున నిది 

యొల్లరకును మిగుల సుకరమైన మోత పాయము. జడా 

అవ. “త న్నెటుంగక తనపేరు దలంచినంత. గరుణచే 

రాము డపుడ సాతొత్కరించు”' అను పూర్వో శ్రార్ధమునే 

వివరించి చెప్ప్తుచున్నాండు. 

తే_గీ, రామ! రామ! యటంచును $ గాముకుండు 

మోహమునం (బేయనిని బిల్వ $ మోతు మొసంగు 

రానునామంబు హీను శై లశీరాజత నయ | 

గాన వర్లి ంపగా(జాల 4 దానిమహీము. 20 

టీ. హిమకై లరాజతనయ! = ఓపార్వతీ 1 రామనామంబు=[శీరామ 

చం దునియొక్క్ళ. నామమం(తేమ్కు కాముకుండు = స్ర్రీలోలు డగువా(డు, 

మోవామునక జమక్కువతో, రామ! రామ!=ఓసుందరీ! ఓసుందరీ!, అటం 

చును=అని సంబోధింపుచు, “నుందరీ రమణీ రామా” అని యమరము. ("పే 
యసినిజతన వీయురాలిని, వీల్యక్ ఆ వీలిచినంత నే, మోక్షము = ము కీని, 

జసంగసక = ఆకాముకున కిచ్చున్యు "కానక్ = అదిగావున, చానినముహిమక్ = 

ఆ రానునామముయొక్క._. మాహాత్ళ న్రమనుు వర్ణింపక్- కాక్ _ చాలను = 

శొనియాడుటకు సమర్థుండను కాను, 
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తా, ఓపార్వతీ ! పూవువి ల్తుని'బారికి లోబడిన కాముకుడు తన 

(పీయురాలిని స్ర్రేపర్యాయంబగు “రామి | యను సంబోధనపదముతోం విలు 

వంగా నాకాముకునికిగూడ కైవల్యమునొసంగు (శీరామనామనుం[తము 

యొక్క మహిమ నేభుని పర్టించెదను. 

వ. అని యిట్లు |శీరామమం(తంబును దత్ప్రభావంబు నుపబే 

ధించిన సాక రి ౦చి పరమానందభరిత స్వాంత మై యక్కాాం 

"తావుణి యత్యంత భ _క్తిపూర్ణకంబుగా ననేకదండ[ పణా 

మంబు లాచరించి వినుతించి స్వామా ! తన్గ్మం(తాధిస్థాన 

"దేవతా (నీరాను తత్త సస్వరూపం బెట్టిది వీ యెటణింగింపు 

మనిన నొక్కి_౦త విచారించి (శీరామవృదయం బను పర 
మేతిహాసంబు గల దందు (శ్రీరామత త్తం బతివిస్పష్టం 
బుగా విలసిల్లునది యతిరహస్యంబు గావున నవ్వరికి గోచ 

రంబుగాకుండు. దాని నేం 'దెలీయంజెవ్పెద వినుమని (ల్ 

మహాదేనుం డప్పార్వతీబేవి కి ట్లనియె, ౭౧ 

ట్, శ్రీమహా దేవుండు = అణిమాద్య ప్పైశ్వర్య సంపన్ను6 డగు సదా 

శిస్స డు, అప్పార్వతీదేవికిక =ఆ గారీజేవిక్కి ఇట్లు = మోదం జెప్పినవడు 

చున, (శీరామమం[తంబును = (శీరామదం( దునియొక్య మూలమం్మత స్వ 

రూపమును తత్ (పభావంబుక్ = ఆమం(తేయుయొక్మ_ మావోత్మ వ్ర్రయున్కు 

ఈపదడేశించినకొ = బోధింపలా, ఆకర్షించి = ఆలకించి, పరమ...ఐ - 

పరమ = లోకో త్తరమైన ఆనంద = వార్థ ము చేత, భరిత = పరిపూర్ణ 

మైన, స్వాంత-ఐ = చిత్తము గలదియై, ఆ కాంతామణి = ఆవనితాతిలక 

యగు కాత్యాయని, అత్యంత = తుదలేన్సి భ క్రి = భజనరూపమగ పేను, 

పూర్వకంబుగక = మొదట. గలుగునట్టు అనేక దండ పణామంబులు = 

పెక్కువందనంబులు, ఆచరించి = చేస్కీ వినుతించి జ కొనియాడి స్వామిజ 
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జీవిలేశ్వరా! తన్ ...రూపంబు- తత్ =తా ముపదేశించిను మం్మత్ర=మహో 

మం[తమునకు, అధిష్టానదేవ తాజఐ అధి దై వమగు, [శీరామ=[శీరామదందదుని 

యొక్క తత్త్వ = వా_స్టవమైన, స్వరూపంబు = నిజరూపము ఎట్టిది = 

ఏలాటిది? ఎతీంగింప్రుయ = బోధింపుమ్యు అనినక్ = అని (పాక్థింపల్కా 

ఒక్కింత = కొండొకతడవు, విచారించి = తనలో నాలోచించి, (శ్రీరామ 

పృాదయంబు అను = (శీరామవాదయ మను పేరం బరంగు ఇతిహానంబు = 

ఇతివృ త్తము కలదు = గోప్యయగనున్నది. అందుక. = (శీ రామవహృనయ 

మునంద్భు (శ్రీరామ - తత్త్వంబు = (శ్రీ, రామచం[దునియొక్క యాథా 

ర్ట్ము, అకివిస్పష్టమగాక్ =కడు( దేట 'తెలముగ్య విలసీల్లుక = వెెడి య 

గును, అది = ఆ రామవాదయము, అతిరవాస్యంబు = మిక్రి_లినిగూార్థ 

మైనది, కానన్ = కనుక, ఎవ్వరికిక. = ఎట్టివారలకును, గోచరంబు = 

బోధించునది, కాక_డఊండుక" = వలనుపడక యుండును దానిక =ఆయితి 

వృ_క్తమున్కు వీక్ = సర్వజ్ఞుండనగు నేన్కు తెలియక =నీకు బోధపడునట్లు, 

వెెప్పెదక్ = ఉపదేశించెదను, వినుము = ఆలకింపుము. అని ఈవడువునం 

బలికి, ఇట్లు అనియెక్ = ముందు. జెప్ప(బోవురీతిని వచియిం చెను. 

తా. ఇ తైజంగున ఇక్రీ/రామభ  దుని నామమం[తన్వరూపమును, నా 

మంత మాహాత్మ్య్యమును, వినివీం-చిన నాలకీంచచి యమం డానందకందళితవ్భాద 

యారవింద యై యమ్ముందయాన యశ్యధిక_పేమపురస్సరంబుగం. బెక్కు 

లగు వంచనముల నొనరించి కొనియాడీ జీవి తేశ్వరా / కా మిష్పుడు నాకు 

నుపదేశించిన మహామం[ తమునకు. (బధానదైవత మగు (శ్రీరామచందుని 

యొక పారమార్థి కస్వరూపమును బోధింపు మని విన్నవించిన మిన్ను వాయ 

దాల్చు గొంతదడ వాలోచించి 'శ్రీరామవ్బాదయ మనుపేరం బరయగు నొక 

యితివృ ల్రంబు విలసిల్లు. దానియందు శ్రీనామవం(దుని యా థార్థ నంటు 

తేట కెల్లముగ చెలుపంబడి యున్న ది, యయ్యది యత్యంత నిగూ థార్థ "మనది. 

కావున ెల్లరకు సాధారణమగ బోధపడదు, ఆ రామవ్భాదయమును నీక 
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సులభముగ బోధపడున ట్లుపదేశించెన. సావధానచి త్తవై యాలక్రింపుమని 

యాహైమవతితో ని ట్లనియొ. ౭౧: 

సీ. ఆదినారాయణుం $ డార్తరతణపరా 

యణుండు లోకో పకాశరారముగను 

(శీరామచం[దుం డై 4 &ీతిలో సేవతరించి 

(చేవుతో సీతను $ బెండ్లియాడి 

సాకేతపురనున $ సంభమించుచు నుండి 
జగముల రశీంప $4 జననివరము 

జనకుని వాక్యంబు $ సమకూర్చి చెల్తీంప 

దము్మడు భార్యయు $ దాను. గూడి 

"తే.గీ. తాపసులవేషములు దాల్చీ $ తాలి మోజు 

దండ కారణ్యభఘాముల: - దగం జరించి 

సకలరాతునగణముల $ సంహరించి 

యరిగి సీతానిమి_త్తవై $ యంతమింద, ర ఆ. 

ట్ర్, ఆర్హ+ రక్షణ + పరాయణుడు = ఇడుములం బడుమనుజులను 

“ాపాడుటయందు. దత్పరుండగు, ఆది+నారాయణుండు = సర్వ జగంబు 

లకు నుపాదానభూకతు(డగు (శ్రీమన్నారాయణుండు, లోక + ఉపకార + 

అర్థముగను = సమ_స్హ్మపపంచమునకు మేలును గలుగంజే ముటకొజకు, (శ్రీ 

రామ చం[దుండు-ఐ = (శ్రీరామభ్మదస్వరూఫు. డగుచు, క్షీతిలోకా = ఫుడ 

మియందు, అవతరించి=జన్మించి, నీతను = భూసుతను (ేమతోకొ అను 

రాగభుతోనుు పెంస్తియాడి = వివాహము చేసుకొని, సాశేతపురమునకొ= 

అయోభ్యయను పీటను సంభమించుచుక =వివారింపుచు, ఊండి=నివ సించి, 

జగములక్ = భువనములను, రతీంపక్ = కాపాడుటకుకు, జనని = లేన 

వీనరల్లి యగు ౧ కేయియొక్క, వరముక్ = (రాముడు పవమనా ఎగువత్చ్సరు 

11 
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ములు వననవాసము సనేయవలయును నాకొడుకు భరతుడు రాజ్యము నేయ 

చలయునను) కోరీకన్కు జనకుని = తండియ గు దశరథునియొక్కొ, వాక్యం 

బుక్ = సత్యవచనమును, సమకూర్చి = నెబువేర్చి, ఇెల్లింపక్ = కొన 

పాగించుటకును, తమ్ముడు = సోదరుండగు లమ్మణస్వామియు, భార్య 

యుకొ = తనయిల్లాలగు జానకీదేవియు, తానుక్ = రాముండును, కూఢి= 

కలస్రీ తాపసుల + వేషములు దాల్సి = జడదారులరూపములను బూని, 

తాలి = కాంతి, మోణజక్ = తనరుచుండ (౫, దండక + అరణ్య + భూము 

లక = దండక మను నడవిపట్టులయందు, తగక = ఒప్పునట్లు, చరించి= 

తీరిన, సకల + రాశసగణములక్ = ఖరుడు దూసబణుండు లోనుగాం గల 

పెక్ళం[డు రక్క_నులచెల్ల, సంవారించి = జక్కాడి, నీతా4-నిమి త్రయ? 

ఐ = జానకీదేవిని దో.డ్లైచ్చుటకయి, పోయి = లంకెకీగి అంతమిందక్ = 

ఆటుతేరువాతను. 

| 

తా. ఓ మానినీ ! దీనమానవావన పరాయణుండగు (శ్రీచన్నా రాయ 

ణుండు రావణాది దుష్త్టదానవసంవోరంబు. గావించ్చి (పపంచ పరిపాల 

నంబు గావింప ధరణీకలంబున 'క్రీరామచం[దరూపమున నవతరించి, యతి 
(ప్రీతితో నీతనువరించి సాశేతనికేతనంబునం గొంతకాలము సంత సమున నివ 
నించి తనజనకుండు గక కిడినవరమును నెఅవేర్చి వీతృవాక్య పరిపాలనమును 
“కావించి, భూలోకమును బాలించుటకుం దనసోదరుండగు లక్ష శ్రగొండును,. 

_సేయనీ యగునీతయు. చానును గలనీ జడచారుల చేసములం బూని దండ 

కారణ్యప్రదేశములయందు నోర్మితో సంచరింపుచు నచ్చట దుస్టులగు ఖర 
దూసషణాది రాక్షసుల నుక్మ_డంచి, వీమ్మటు రానణునిచే నపవారింపంబడిన 

తనటేవేరి యగునీతను దోడొ్క్కని వచ్చుటన లంకాపురంబునకు నేగి వీమృట, 

మ. రణభూమిం దగ రావణాసురునిం బు 

(త భాత ఫబంధూరునా 
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రణగంధర్వ శ 'తాంగయు కృముగ న 

చ్ర్ర(గోణిచేం (దుంచి ల 
త్ముణ సుగీవహనూవుడదాదియుతు. జె 

ర 

కాంశీంచు నీతావధూ 

మణితో వచ్చె నయోధ్య కార్యులు నుతిం 

షం బుష్పకారూఢుం డ్. 23 

టీ, ప్యుత...యు క్షయఘగక్ - ఫ్యుత = ఇందజిక్తు మొదలగు కొమ 

రులతోను, భాతృ = నోదరుండగు కుంభకర్లునితోడను, బంధు = మాల్య 

వంతుడు మొదలగు చుట్టమలతోను, ఉరు = గొప్పలగు వారణ = భద 
భజములతోను, గంధర్వ = వారువములతోను, శతాంగ = తేరులతోను, 
యం_క్తముగక = సమేతముగ, రణభూమిక్ = సంగర- రంగమునందు 
అ_స్ర= (బహ స్త్రయలయొక్క, _కేణిచేలా. = పరంపరచేత, తగకా = 

బప్ప్వునట్టు, [తుంచి = సమయించి, లక్ష్ముణ... యుతుండై అ లక్ష్మణ =తమ్మం 

డగు లక్ష్మణస్వామి నుగ్లీన = సంగడీండగు నుగీవుడ్కు వానుముత్ = 
భ కుడగు పవనసుతుండు ఆది = లోనుణాంగల పరివారముతో, యుతం 
శు-ఐ = సమేతుండగుచు కాంక్షీంచు = తనసమాగమ ము నపేకీంచెడ్చు 
ఫీతావధూమణితో౯ = పతి వతాశిరోరత్న మన నీతాడేవితో, పుష్పక + 
కరూఢుండు - ఐ = సువ్పక మనియెడు దిన్యవిమానమునందు నధిష్టి ౦చిన 
వాయడ్క ఆర్యులు = పూజ్యాలగుయునులు, నుతింపక = పొగడుచుండయా, 

కయోధ్యకుక. = సాశేతఠనగరమునకు, వచ్చెక = మరల నేతెంచెన్ను 
కపద్యమున నాల్దవపాదమునందు మనర్లమునకును పూర్ణ విందువూర్వక 

పాకారమునకును బిందుయతి .* పనింబూని నిలుచు దమతమ | యనునానీక 

ములకు బిందుయతులను వెనుకం! గనుపట్టు నాల్లు విప్రులను! బెనుసున్న లు 

శాసీ తమకం వితుదం గదియుచోన్ '” అని లతమణము. 
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తా. రావణుం డనురాత సరాజును కొడుకులు నన్న దమ్తులు బందు 

గులు గొప్పలగు -నేనుంగులు గుణములు రథములు మొదలగువానితో ౬ గూడు 

నట్లు యుద్ధరంగమునందు సమం(తకములగు నారసములచాలు చే నిర్మూల 

ముగ రూఫ్రమావ్, లమ్మ్మణుండు సుగ్రీవుడు వానుమంతు (డు లోనుగా.6 గల 

వారలతోంగలన్సీ తనయందు ముక్కు_వగలదడియు(, బత్మివతాతిలకము నగు. 

జానకీ దేవినిం దోడొ్కని ఫున్నుకంబను దివ్యవిమానము చెక్క్_ సాకేతనగర 

మునకు 'బెద్దలు గొనియాడుచుండ శ్రీరామచందు(డు మరల 'నేతెంచెను. 

కే, 9 ట్రరుగుదెంచి రాముండు $ హితపురోహి 

'తార్య బాంధవసచివభృ$త్య(పభృతులు 

ననుజులునుం గొల్వ స క్రుండై $ జనక బాభి 

యు కుం డై యంత బట్టాభిశవి కం డయ్యు. రర 

టీ. ఇట్లు = ఇవ్విధమున, అరుగు దెంచి= అయోధ్యా పురయునకువచ్చి, 

పీఠ... పభ్బతులు - హిత = సు గీవుండు విఫీషవణుండు మొదలగు వెలి 

కాండున్కు పురోహిత = వనీస్థమహోముని మొదలగు పురోధసులును, 

ఆర్య ణు పూజ్యులగు విద్వాంసులును, జాంధన = బంధువులున్కు సచివ = 

సుమంతుడు లోనగు నమాత్యులును, భృత్య = అంజనేయుండు మొద 

అగు సేవకులును, (పభృతులు = మొదలగు వారలున్కు అనుజొలు = భర 

తుండు లక్షుణు(డు శ తుఘ్ను (డు నను తమ్ములును, కొలకా = కొలుచు 

చుండగా, సక్తులడె = తన య్మాశితులయందు నాస క్రి గలవాండ్రై. జన 

శబా = నీతాబేవితో, అభియు క్లు.డై = కూడుకొని యున్న వాండై, 

అంతక = అప్పూడు, పట్టాభిపీ క్షుడు = మూర్థాఖిపి. కండు, అయ్యెక్ = ' 

ఆయెను. అరుగుణెంచి అనుచో “అను (ప్రయుజ్య కే తెంచు రోరుగ్యా 
చేర్దులుప్పవా”' అనుటచే నరుగుధాతువునకుం చెంచుధాతు నను పయు 

కృంబుగాలగా నరుగుబెంచి యని క్య్వార్థకరూపము. గవర్ణము లోపీంచు. 

నప్పుడు నరుదెంచి యనియు రూపాంతరము. 
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తొ. ఇ్తెజింగును (శీరామచందుం డయోధ్యానగరంబున "శ్రీతెంచి 

స్నే హితులుం బురోహితులు పెద్దలును బంధువులును నమాత్యులును “సేవ 

కులును లోనుగాం గలవారలున్కు తమ తమ్ము లగు భరతలక్షుణశ (తు 

ఘ్బులును బరివేస్తించి కొలువ నీతాదేవితోం గూడి సింహాసనానీనుం డై 

యిప్పుడు వనీస్టుండు మొదలగ పెద్దలచే బట్టమ గట్టంబడిన వాం 

డయ్యెను. ౭౮ 

అవ. ఇట్లు సామాన్యముగ (శ్రీరాముడు పట్టాభిషీ కుం 

డయ్యెనని చెప్పి విశేపాకారముగ నభివర్మింపు చున్నాండు. 

సీ, శృంగార మేసార శ నీతాంగనానుణి 

మును నిజవామాం౦కశఫమున వసింప౦ 

దనపాదుకలు శిరంఫబున మాచి ముందర 

హనుమంతు డతిభ క్తి $ ననుసరింప 

ధవళాతప్మత మాశతతధనుర్చాణముల్ 

దాల్ని లమ్మేణుండు -కె శదండ నలర 

సరి నిరుగడల విం?జూమరంబులు ఫూని 

భరతశ[తుఘ్నులు $ పరిఢవింప 

త్తే, నను పమోజ్ఞ లరత్నసింళహోననమున 

నమరం గూర్చుండి కోటిసూ$ర్య (ప కాశుం 

= వసిస్టాదిమునిసమూ$హముల చేత 
(sy 

జెలంగి రాముండు పట్టాభీకవి కు డయమ్యె, 2x 

టీ. నీతా + అంగనా + మణి = తన భార్యయగు నీతాబేవి యను 

సతీరత్నము, శృంగారము - ఏఫ్రు = ఆరక్ = సవహాజసౌందర్యము | ప్రబలు 
చుండగా నిజ - వామ - అంకమునక్ = తన యొడమతొడమింద్య 

మును ఇ ముందుగ, వనసింపక్ = ఉఆండంగ్య ముందరక౯్ ఎదుటను 
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వానుముంతుడు = పవనతనయుండు, తన పాదుకలు = తనయొక్క పాన 

జోడున్సు శిరంబునక = తలవెన్సి మోచి = ఇడుకొని, అతిభ క్రికొ ఇ 

మిక్కుటమగు భక్తితో, అనుసరింపక = శు కూనంజేయుచుండ ర, 

చేదండ౯్ = వెనుకటి భాగమునందు లక్ష్మణుడు = లక్ష్మణస్వామి, 

ధవళ + ఆకప[తము = శ్వేతచ్చత్రమును, ఆతత + ధనుస్ _ చాణ 

ముల్ = ఎక్కీ_డీన సింగిణీని నారసములను, తాల్చి = చేకొని అలరక్ = 

ఒప్పుచుండయగా ఇరుగడల్ = కుడియెడమ వె ప్రలయందును, భరత 
శ తుఘ్నులు = భరతుండును శత్తు)ఘ్నుండును వింజామరంబులు ఇ 

చమరవాలప్రు వీననలను, పూని = పట్టుకొని పరిఢవింపక్ = భాన్సిల్లు 

చుండయగా రాముండు = [శీరామభ(దుండు, అనుపమ...ఆసనమునక్ - 

అనుపమ = సాటిలేని, ఉజ్జ్వల = దేవీష్యమానములయిన, రత్న = మేలి 
మానికముల చే. దాపడము వేయంబడిన, సీంహాసనముకొ = నింగఫు గద్ది య 
వెన్సి అమరక్ = రీవిగు కూర్చుండి = సమానీను.డె కోటి - నూర్య - 
(వకాళుండు - ఐ = అనేకులగు భాస్మ్టరులయొక్క వెలుంగులం బోలిన 

వెలుగు గలవాండె, వనీస్థ + ఆది + ముని + సమూవాములచేతక౯కొ = 

వసిస్థ్రమహార్షి మున్ను గాయల మునీం దుల బృందముచేత, చెలి = రం 

జిల్ల పట్టాలిపి, క కండు - అయ్యెల్ = సామాజ్యయునకు నభిషేకయ "చేయ 
బడీయెను. 

ఈ సమస్త భూసణాలంకృత మై సవాజసౌందర్యము తెన్ను 
మోఆజుచుండ( బతివతాతిలకం బగు జనకరాజతనూజ తన యెదమతొడ పె 
ముందుగ. గూర్చుండియుండం దనయొక్ళ_ మణిమయము లగుపాదుక్రలను 
దల్బపె నిడుకొని వానుమాను. డత్యధిక మగు భ కితో నీంగ పుగద్దియణెంత 
నుండి పరిచర్య జేయు చునుండం, వెలిగొడుగును చెక్కి_ఢిన వీల్లు నమ్ము 
లను జ్లేయోని లక్షుణు(డు "వెనుక పక్కా నిలిచియుండంగ రెండు వెళ 
అను భరత శతుఘ్ను లిరువురును జమురవాలఫు వీవనలను జేయుచు సమ 
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ముగ నిలువబడి యుండగ, సాటిలేని దేదీహ్యమాన ము లగు మగమానిక 

ములచేం చాపడము చేయంబడిన భ(దసింహాసనమునందు నొవ్బీదముగ 

సమానీనుం డగుచు అశేక లగు నూర్యులమయొక్క_ (పకాళము గలవా? 

డగుచు, వసిస్థమవార్ది మొదలగుమునీం[దులచేత నాశ్రీరాము(డు సామాజ్య 

పట్టాభిషేకము చేయబడెను. ౭౫ 

వ, ఇట్లు పట్టాభిషికుండై (లిరామచం[ద్రుండు హితపురో 
హి తామాత్య సుహృద్విద్యచద్బాహ్మణ దాసదానీజనంబు 

లకును, నానా చేశాధీశ పరులకును, విభీషణ సు(గీవ జాంబవ 

త్సుపే.ణననల నీల గజ గవయ గవాతు గంధమాద నాదుల 

కును, వండిమాగధ పాఠక లోకంబునకును, దక్కి-_నవారల 

కందజకును, మనోరథంబులు దీరం దగిన రథ తురంగ 

వారణ గో భూ హిర ణ్యాగ్రవార రత్న దివ్యవస్తాంభరణ 

గంధమాల్యాదు లొసంగి సత్క_రించి యంతటం దనపురో 

భాగవ ర్శియు, బుణ్యకీ_ర్థియు, నిటలతట  ఘటితాంజు 

లియు, గృత కార్యుండును, సకల విథైహి కాముమ్మ్క 

భోగవిర కృుండును, సమాధి పట్క_సంప త్తి యుతుండున్కు 

ముముష్వుతా సమన్వితుండును, మహో బుద్ధి నుంతుండు 

నై న హనుమంతుం గనుంగాని కరుణారసంబు పొంగార 

జనక జాంగ నామణి నెమొ్ముగంబు. జూచి మనకు నిత్య 

భ కుండును మదీయ క్షానాస క్రుండును, పరమభాగవత 

శిఖామణియు నైన యితనికి మద్దివ్యత_త్త్వన్వరూపం బుష 
-జీశింపు మనిన బంగారంబునకు. బరివుళంబు గలిగిన 

తెజుంగున నుప్పొంగి మందస్నిత ముఖారవింద యె విశ్వ 
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మోహిని మొన నీతామహా చేని యాంజనేయున కభిముఖ 
ఇ... 

మెయి టనియె. ౭౬ 
యై వ్ 

టీ, ఇట్లు = మోయదం జెన్పినయట్లు పట్టాభిపి కండు - ఏ 

1పాజ్యమగుసా మాజ్యమునకు మూర్థాఖ్సి మే షేకమయ వేయంబడినవాండె, [శ్రీరాను 

చందుండు = సకల సామా జ్యాది సంపద్యు క్పో కుండగు రామభ[దుండు, 

కూత. ..జనంబులకును - హిత = తన మేలును గో లెడు, ఫురోపాత = వసీస్థ 

పముఖులగు గురువులకును, అమాత్య = (ెగ్ధడలకును, నువ్ఫాతీ = అంక 

రంగ మితులకును విద్వత్ = జ్ఞునులయిన, (బావ్మాణ = పుడమి వేల్బుల 

| 

కును దాస = పరిఛారక్రలవన్సు దానీ - జనంబులవక్ = పనిక _త్తెలకున్కు 

శానా - దేళ - అథీశ్వరులకుక = ఆయా బేశములకు వ నధిపతులగు సామంత 

రాజులకును విభీషణ - స్నుగీవ - జూంబవత్ - సుషేణ - నల - గజ. 

గవయ - గవాతు - గంధమాదన - ఆదులకును = పరమభ కుండను విళీ 

మణుండు పరమమ్మితుండగు న్నుగీవుండు, బహువృద్ధు. డగు జాంబ 

వంతుడు నుషేణుండుు నలుడు నీలుడు గజుండు గవయుండు, 

గవాతుండు గంధమాదనుడు మొదలుగాగల మహూోపకారులకును, 

నంది = నుంగళపాఠకుల్కు మాగధ = స్తో[తపాఠకులు, పాఠక = గాయ 

కులు (లోనుగాంగల), లోకంబునకుక్ = జనమునకును, తక్కిన - వార 

అత - అందటికిక = కొజవడీన ఎల్లజనములకోను, మనోరథంబులు = 

వాంఛితములుు తీరక = "నెజివేజలినట్లు, తగిన = తత్తదుచితమలగు, 

రథ = అరదములు, తురంగ = గుజ్జములుు వారణ = గారులు (ఏను? 
గులు, గో = ఆవులు భూ = పుడములు, హిరణ్య = బంగారు నాలో 
ములు అ(గహోరములు = (బౌవ్మాణశా సనములు, రత్న = మానికములు, 

దివ్యవ స్త స = పట్టు ప్రట్టములు ఆభరణ = నగలు గంధ =కలపములు, 

మాల్య = పువ్నమాలలు ఆదులు = తల్లిగా ల వానిని ఒసంగ = ఇడి, 

సత్కరించి = గారవించ్చి అంతటక్ = అటుతరువాత, నిజ - పురోభాగ- 
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వర్థియుక్ = తనముంగల నున్న వాడును పుణ్య - కీర్తియుక = పవ్మిత్ర 
మగు యశము గలవాడును నిటల... అంజలియుక్ - నిటల = శిరము 

యొక్క, కట = భాగమునందు ఘటిత = కూర్చ(బడేన, అంజలియుక = 

కేలుమోడ్పు గలవాడును, కృత - కార్యుండును = నెజవేర్పుంబడీన తన 

పనులన్ని యును గల వాడును (తేన పనుల నెల్ల నెజ వేర్చినవా( డనుట), 

నిరాకాంతుండును = ఎట్టకోరికయు లేనివాండును, నిత్య - అనిత్య వస్తు 

వివేక - యు క్రండును = పరమాత్మ నిత్యప దార్థము శరీరాదిక మనిత్య 

పదార్థము అను వివేదనతోం గూడినవాండును, శమ = శమమ్సు దమ = 

దమము ఆది = మొదలుగాం గలు వట్కు_ = ఆఅజుమోక్ష సాధననుల 

యొక్క సంప త్తి=సంపదలతో, యుతుండును = కూడినవా(డున్కు సకల 

విధ = పలు తెజుంగులు గల, ఐహిక = ఈలోకసంబంధములును, అముష్మికజ 

పరలోకసంబంధములు నగు భోగ = వైవయిక సుఖానుభవములయందు, 

విర కృండును = అనురాగము ేనివాండును] ముముతుతా - సమన్వితుం 

డును = సంసారబంధ విముక్తియందలి తలంపుతో. గూడియున్న 

వాడును, మహాబుద్ధిమంతుండును = సర్వో క్ల తమ మగు తెలివి గలవాడును 

శున వానుమంతుక్ = అగువానుమానుని, కనుంగొని = వీఠీంచి, కరుణా- 

రసంబు = కనికరపురసము పొంగారక = అఆల్లకల్లోల మగు చుండగా 

జనకజూ - అంగనానుణి - నె మ్మొగంబుక్. = మహాపల్నివత యగు నీతా 

దేవిమామున్వు చూచి = పరికించి మనకుక్ = మన యిర్వురయెడలను, 

నిత్య - ఛక్రుండును = ఎడ తెగని భ క్తి గలవాండును, మదీయ - జన > 

ఆస క్తుండును = నా సంబంధమగు త త్తే పృజ్ఞానమునందు నాస క్తి గల 

వాడును పరను . భాగవత - శిఖామణియును = యోగ్యులగు భగవ 

ద్భృ కులకు శిరోభూప,ణమున్యు ఏన - ఇతనికిక్ = అగు నీ యాంజ నేయునికి, 

మత్ - దివ్య - త్ర క్త = స్వరూప పంబుక = నాయొక్క. సయం(పకాళ 

మానమగు వాస్తవ స్వరూపమును, ఉపదేళింప్రుము = తెలుపుము అనినక్ = 
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అని యానతినియ్య౯గ౫, బంగారంబునకుల్ = పనీ(డిక్కి పరిమళంబు = 

తావి కలిగిన తెఆంగునన్ = ఫుట్రినయప్టులు, ఊప్పాంగి = ఎక్కువగ 

సంతసించి, మందస్నిత = మునీముసీనవ్యచేక, సుందర = సొగసగు, వదన. 

అరవింద - ఐ = మోముదమి @ గలదగుచు, విశ్వ - విమోహిని - ఐన = 

ఎల్లజగముల మోహింపంజేయునట్టి, నీతామహాదేవి = పట్ట పురాణియన 

జానకీదేవి, ఆంజచేయునకుక = వానుమంతునకు, అభిమఖిమై = ఎదురు 

మోము గలదగుచు, ఇట్టనియెక్. = ఈవడువున నుడివెను. 

తౌ. ఈ[పకారముగ భూలోకమున కంతకును జ[కవ ర్రిగాం బట్టాఖి 

"పేశము కాంగా (శ్రీరామచందుండు 'స్నేహితులును, గురువులున్కు మంత్రు 

లును అంతరంగ మి తులును, మొదలగు తనమా శ్రిత వర్ల మునకు; పెక్కు. 

దేళయులకు నధిపతులై తనకు లోపడి యప్పనము లిచ్చుచుం డెడు రాజులకున్సు 

విఖీషణుండు సుగ్లీవుండు మొదలగు పరమమి తులకును; మతియును, నాట 

కములాడువార్సు పీసన గోవుల నూందువారు వీణలను మచద్దెలలను వాయించు 

వారు మొదలగు వారికిని తక్కి నసాధారణజనములక్షును, చారివారికి దగు 

నమ్టుగ్క, రథములు, గుజ్జములు, నేనుంగలు, నావులు, భూములు, బంగారు. 

నాణెములు న్గహారములు, పట్టుబట్టలు, వెక్కు_తొడనులు మొదలగువానిని 

తమతమ కోరికలకు, మిటునట్లుగ తనివిదీర నిచ్చి వారివారికి తగినమన్న 
నలను జేని తరువాత్య తనకో ముంగల నున్న వాడును, ఆజన్మశుద్ధుండును, 

శిరస్సున జేతులం బోడించుకొని యున్న వాడును, తన-కార్యముల నె 

"నెల వేర్చిన వాడును, కోరిక అెన్వియు లేనివాండుకు, ఇదియెల్ల ననిత్యము: 

అది నిత్య మనుజ్ఞాన ము గలవాడును ఈ లోకభోగములయందుం "గాన్ని 

స్వర్షాదిభోగములయందు.గాని తలంపు లేనివాడును శమము దమము 

లోనుగా గల మోతసాధన సామ గితోం గూడియున్నవాండున్కు సంసార 
బంధవిము క్రియందు( దలంఫు గలవాండును, పరమనూక్షుమగు తెలివి గల 

బాడును నగు కరువలికొమరు. బరికించి కనికరంపురసం బుప్పాంగ లల 
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నాలలామ యగుజాన కీ ముద్దుమోముం గనుంగొనిన మనయెడ చెడ తెగని 

భక్తి గలవా(డును, నాయొక్క-త ర్త గయఘను తెలిసికొనుట యందు మ్మాత్రే 

మిచ్చగలవాండును, భగవద్భ కులకు. దలమానిక ము నగువీనికి నాదగు స్వయం 

(పకాశమగు తత్త్వస్వరూపమును బోధింపు మని యానతిచ్చినం బనిండికిం 

చావియబ్బినయబట్లు గడుసంకసించి చిజునగవుచే సొబగగు మోముందమ్మి 

గలది యగుచు జగముల నె మోవాసె స్పైడుపుడమిపకై యంజనానందను 

నకు నెదురుమో మిడి యివ్యడువున నుడివెను. ౭౬ 

ఇందు( దనపురోభాగవ ర్పియుం, బుణ్యకీ ర్రియు నను మొదలగువిశే 

సుణముల చే నాంజ నేయు: డు త్తమాధికారియని "తేలుపంబడినది యెట్లనిన- 

పుణ్యకీ ర్హియు ననుటచే * ఇవా జన్నని జన్నాంత రేవా విధినదథఫీక వేద 

వేదాంగ ల్వేనా పాతతో2..ధిగదాఖిల వేదార్థః. కామ్యనిపి ద్థవర్ణ నపురస్స 

రం నిత్యనై మితి కాదిక ర్భాకుస్మా నేన పరిపక్వ నిర్శలాంతఃకరణ: ? అను 

వాక్యార్థము బోధింపంబడినది. ఈజన్మమునందులగాని జ నా్మ్మాంతరమునందు. 

ఇని యథావిధిగ బుగ్్య యజుస్సా మాధర్వణములను వేదములను, శితముకల్ప 

న్యాకరణచ్చందోజ్య్యోతి ర్నిరుక్తము లను వేదాంగములను గురుకులమునం 

దుండి యధ్యయనము(చజే నీ యా వేదవేదాంగములయందు( [బతిపాదింప€ 

బడిన నిత్య నైమిత్తిక (పాయశ్చితోపాసనారూపము లగు సత్క-ర్జల నెల్ల 

విధ్యు క్రముగ నాచరించుట చే మెటు6గుసున్నముబేం దోమంబడిన యన్దము 

నడువున నతినిర్శలమగు చిత్తము గలవాండై యించుమించుగC చెలియ బడిన 

వేదార్థము గలవాం డగుటచే దేవాయ మొదలుగ నవాంకారముదనుకం గల 

జడపదార్థజా 3 మునకు విలక్షణ మై స్వయం పకాశ స్వమాప మగు పత్య 

గాక్ళయె (బహ్మావందమగు నా? కాదా? యక వివికిశ్ళ నొంది దానియా' 

థార్థ్య్యమును 'ెలియంగోరుచున్న వాండు గాన నల్బశవణము2ే మూలా 

జ్ఞూననివృ త్తి కాగా పరమానందావా పీకి( చాతుండు నగువా. డధికారి 

యపనియు, మజియు, నిటలతటమటితాంజలియు ననుటచే * తద్విజ్ఞా 
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-నార్థం సగురు మేవాభిగ చృెళ్సమి త్పాణి కోర తియం (బిహ్మానిస్థం, ఊక 

-వోరపాణిస్పక్ సద్గురు మపగమ్యు నమస్కృత్య విశ్వాస వినయాభ్యామ్ * 

అను మొదలగు _తిస్మ ఫతులయందు. జెప్పంబడిన గుతాపసరణ। క్షోవుము 

దెలుప(ఒడినది. కృఠకార్యుండు ననుట గృతకృత్యత్వమున్కు నిరాశాం 

తుండు ననుట చేత సర్వ సంగపరి త్యాగిత్వమును జెప్ప(బడినవి. నిత్యానిత్య 

వస్వవివేకయు కండు నన ట చేత * బహ్లైవ నిత్యంవస్తుతతోన్య దఖిలమ 

నిత్యమితి వివేచనం *” అనులకత్ష ణముగల పరమాత్కుండు నిత్యుండనియు, 

దద్వ తిరి క్షంబగునది యెల్ల ననిత్యమను విచారణ యను మోత సాధనములు 

నాల్టిటిలో మొదటిది యగు ని త్యానిత్యవస్తువివేకముయొక్క_ సంపన్నత్వము 

చెప్పంబడినది. సకలవిధ్ర హికాముమ్మికభోగ విర క్షండు ననుట చేత “ఐసా 

కా నాం (సక్చందనాది వివమయభోణానాం కర్శజన్యతయా2_నిత్య త్వాత్ *” 

ఐహీ కానా మహ్యమృ తాడి వినయభోగాసనా మనిత్యతయా 'తేభ్యోనితరాం 

రతిరిహాము[త ఫలభోగవిరాగః ** అని చెప్పబడినట్లు, ఈ లోకమునందు. 
బూలదండలు, మంచిగంధము మొదలగు వె సయికభోగములు కర లనలనం 

బుట్టినవగుటచే ననిత్యములగునట్టు స్యర్వాదెళోకయలయందుం గల యమృత 
పానము మొదలగవిషయభోగములుగాడ గర్భజన్యము లగుట చే వినళ్వర 

ములుగాన వానియందు నించుకయు. గోరికలేకయుండుట యిహాముత ఫల 

భోగ విరాగ మనంబడు శిండన సాధనముయొక్క సంప త్తి వచియింప 

బజీనది. శమాదిషట్క_ సంప త్తియుతుండును ననుటచేత శమదమోపరతి 
- తితిక శ ద్ధా సమా ధానములను నా టును శమాదిషట్యు_ము నాంబడు మా6డన 

సాధనముయొక |. సంపన్నత్వము న కా్శ్హాణింపంబడినది. శమాదుల లక్షణ 
ము లిదినజుకు వివరింపంబడినవి యైనను జదువరులకు సుఖబోధముకొణకో 
నాచే రచింపయిడీన పద్యములను. గొన్ని టిని (వాయుచున్నాను. 

క్ పరమేష్టి మొదలుగా స్టా 

వర ముదనుక విషయభోగళవె దై రసముతో 
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చిరజీవిరోంత వై బల 

విరక్షివె రాగ్య వుదియ $ వినులం బగుంగా. 

ర్ నిత్యము (బ్రహ్మము దృశ్య మ 

సత్యం బనునట్టనిరత $సంశయళూన్య 

(ప్రత్యయము పరయ నిత్యా 

నిత్యార్ధవిచార మనంగ $ నిక్కము గాంగన్, 
తే_గ. పూర్వసంస్కారముల నెల్ల $ సర్వకాల 

మందు విడుచుట యిది శవము $ మనలగయగును 

(శ తవాగాదివృ త్తుల $ వొరవ నణంచు 

కొనుట దమశబ్దవాచ్య మై 4 తనరుచుండు. 

తె_గీ, విషయసుఖములనుండి నికవృ_్తిజ్ఞాన 

కారణం బగునుపరతి $ గాం దనర్చు. 

జలువ వేండిమి మొదలగు $ సర్వదుఃఖ 
ములకు నోర్పుటయ తితికు $ పలుకంబడును, 

ర్, గురుతా స్త్రవాక్యములయెడం 

బరవిశ్వాసంబు (శ ద్ద $ పలుకంబడుమేల్ 

గురుతును జిత్తెకా(గత 

నురనక యుండుటయ యగు సశమాభాన నునన్. 

క. ఏరీతి దైవమా సం 

సారం బనుబంధ మెడయుం $ జయ్యన నాకుకా 

సారం బగునీబుదియ 

యారయ మోశ్నేచ్ళ యనంగ 4 నవనిం బరలున్, 

తే.గీ. ఇట్టిసాధననంప త్తి $ నియ్యకొనుచుం 
దనదుమేలును గోశెడు $ ధన్యజనుండు 

178. 
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జిత ఎ ప్రయా ప పరిజ్ఞాన సిద్ధికొ అకు 

సలుపలాం దగు నాత విచార "మెపుడు. ౭ 

కే_గ. ఇతరసాధనములచేత $ నెన్నండై న 
దాన మలవడ దాత్నవిశచార మెడయ 
భఛానుచం[ దాది కేజము $ లేనిచోట 
ఘటపటాదిక భానము $ గలుగు నెట్లు ని రా 

అను మొదలగునంశములను :మత్క్మతంబగు నాం ధాపరోతానుభ 

వమునందు. బరికించునది. 

ను. నుమతీ! రానుంకు నిర్వికారము సదా 
కుద్దంబు బుద్ధం బచిం 

త్య మవాచ్యం బతులం బతీందియము స 

తామా[తము న్స ప్ర(పకా 

శము నిర్ల (ంద్భము నిర్వికల్ప నుజమున్ 
నత ఎ౦విడానండటూా 

ప మమూ_ర్తం బజరంబుం గేవల పర 
_(బహ్మాంబు చిఎతింపన్. . ౭౭ 

టీ, సుమతీ= పరమ పవి తమెన బుద్ధిగల ఓవానుమానుండా, చింతింప. 
గన్ = బాగుగ విచారణ చేసినయెడల, రామండు= ఈ (శీరామచందడుండు, 
నిర్వికారము “వజ్భావవి కారకూన్య మేవ మాడి విలక్షణం” అను (శుతిచే 
జననమరణాది వికృతులు లేనిది యు, సదాళుద్ధంబు జోళుద్ధం నూతక్మం నిరా 
కారం నిర్భికారం నిరంజనం'” అను గతినే నిత్య పరిశుద్ధమును, బుద్ధంబు= 
“శుద్ధో బుద్ధస్సతోోము క్తః”” అను మొదలగు (శుతులవే స్వస్వరూపాను 
భవమునలన దెలియంబడునదియు, అచింత్యము = “అచి న్య మన్యప 
చేళ్య 'మేశాత్మ్యప్రత్యయసారం | యన్న్మనసానముసశతే”” అను (శుతులచే 
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బహీరుఖమగు మనస్సు చే జింతించుటకు వీలులేనిదియు, అవాళ్యంబు = 

శయత్రోవాచో నివర్తంతే అృపాప్యమనసా సవా - యద్వాదానభ్యుదితం” 

అను మొదలగు (శుతుల జే వాక్కుల చే నిట్టైదని చెప్పుటకు వలనుపడ 

నిదియు, అతు౪ంబు = తనకు వేళొండుసాటి శేనిడియు, అతీం(దియము 

ఈ ఆఅళబ్ద మస్పర్శ మరూప మవృయం తథా రసం నిత్య మగంధవచ్చయత్ 33 

ఆను శవణము చు ళ న్హాది విలక్షణం బగుటచే (శో(తాదీందియములక్సే 

గోచరము కానిదియు, సత్తామ్మాతము = ““నిళ్యశుద్ధ చిదానంద స్పత్తా. 

మాతోహమన్యయః?”” అను (శతి చెం గాల్యతయాబాధ్యమానము గాన 

సత్స తాపమును స్వ_పకాశము = “సత్తామాత (పకాశైక [పకాశం 

'భావచాతిగం | (బవ్మాశ బ్దేన తే దృంహ్మా స్వ(ప్రకాళాత్మమాపకం" "అను 

"వెందలగు[ శుతులచే నొకచాని వేం చా (బకాశింపంబడక యన్నిటిం (బకా 

శింప6ంజేయుచు6 దనకు దాం (బకాశింప్రుచున్నదియు, నిర్షగంద్యామ = నిరు 

పాధకనముగావున శీత్రోస్ట సుఖదుః ఖాది ద్వంద్వములు "లేనిదియు, నిర్విక 

లయము = “నిర్వికల్ప స్వరూపాతా శై అను (శుతిచే సంకల్ప నికల్చాత్మక 
మగు మనను మొదలగు నంతఃకరణచతుషస్ట్రయము. ళేనిది గాన "నేవికల్ప 

ములును లేనిడియు, అజముక్ ---“శాళ్యతో2 జస్స్పతం[తఃి ” అను 

(శుతిచేత. బుట్టువునకం గారణమగు కర్మ లేదు "గాన జని ష్మంపనిడియ్సు 
సత్సంవిదానంద రూపము = “బహ్మామా(తం చిదాకాశం సచ్చిదానంద 

మద్యయంి” అను మొదలగు (శుతులశేత భూతభవివ్యద్వ ర్తమాన కాల. 

ములయందు నళింపనిదిగాన సచూపమున్కు జడవిలక్షణం బగుటచే 

సంవిదూపమున్కు దుఃఖరహితముగాన నానందరూపము నెనదియు, అమా 

రయ = ోనిర్వికారం నిరాకారం” అను శతిేం గరచరణాద్యవయవ 

వళిష్టంబగు మూ ర్థిలేనివిగాన నమా రృమునుు అజరంబు= అమూ ర్రమగుటచే 

ముసలితనము ేనిదియు నగు, "కేవల పర(బవ్మాంబు = “ఏక మేవాద్వి. 
శయం (బవ శ అను (శుతిచే న్వపధాన మగు పరమాత్మయే యగును, 
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తా, పరమపావనము నతినూశ్ష శ్రమను నగు బుద్ధి గల యో యాం 

"నేయుండా ! ఈ ఇశ్రీరామచం దుండు సరిగ పెరుగుట తగ్గుట చద్చుట, 

పుట్టుట మొదలి భానవికారయు లాతును లేనట్టియు, "నెప్పుడును6 బక 

శుద్ధ మైనదియు, బోధ స్వరూపమును, మనస్ఫుచే నిట్టిదని చింతించుటకు 

పఏీలులేనిదియు, వాక్కు చే నిట్టిదని ఇెప్పంబడనిదియు, నిరుపమానమును,, 

వతురాదీం్యదియములక గోచరము కానిదియు, సత్యన్యయాపమును, తన 

కు. దా వెలుగొందు చున్నదియు, నద్వితీయ మును, చనేవికల్చములు లేని 

డియు, ఫుట్టువు లేనిదియు, సత్తు చిత్తు ఆనందము రూపముగల గలదియు. 

నా కారము లేనిదియు, ముదిమిలేనిడియు, సజాతీయ విజాతీయ స్వగత భే 

శూన్యము నగు పర్యబహ్మమే యగును. ౭2 

క, అవి కారు( డయ్యు. గనకము 

వివిధాభరణంబు _లై నీవిధమున నితండే 

దివి యై భువ్ యె రవి యె 

కవి మై సర్వాత్ముం డై (పోకాళించు. దగన్, 2౮ 

టీ ఇకుడు - ఏ = ఈ (శ్రీరామచం[దుంటె, అవికారుండు _ 

అయ్యుక్ = _వెని జెప్పీనయబ్దు ఏ వికృతులును లేశ ఏకరూపమగు 
(బవా శ మైనను, కనకము = సువర్ణయు, వివిధ = పలువిధములెన, ఆభర 

ణంబులు = కడియములు మొదలగు నలంకారములు ఐనవిధమునకొ = 

అగువడువువు దివిమై = ఆంకరిక్ష్నయునగుచ్చు భువిమై = ఫుడమియు 

నగుచు, రవియె = నూర్యుండునునగుచు, కవియై = సమస్తమును స్పృజి' 

యించు (బవ్నాయు నగుచు, సర్వాత్యుండై = పెళ్కేేల నిఖిల (పపంచ 

నస్వరూఫుండుకుు చానేయగుచు, తగక్ = బాగుగ, (పకాళించుక్ = 
భా నీల్లుచుండును, ోడివిభూమో తథాశా శే బహీరంతళ్చయోవిభుః | (పవి 
నాత్యవ భాసాతా తస్తె నర్వాళ్శ'నే నమః॥ స్వయంబహ్మా స్వయంవిష్ణుః 
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న్వయమింద స్ప గయంళివః | స్వయంవిశ్వ మిదం సర్వం స్వప్మాదన్య న్న 

విద్య లే॥ సర్వం ఖల్విదం (బవ్మా య థా సా మ్యేశేన లోవామణినా సర్వ 

లోవామయం విజ్ఞాతం స్యా ద్వాచారంభణం వికారో నామధేయం లోనా 

మిల్వేవ సత్యం” * అను మొదలగు (శుతిస్మృతుల యర్థము నిందు నన్న 

యించుకొనునది. 

తా. ఓ వత్సా ఆంజనేయ ! ఈ శ్రీరాముడు ఏ మార్చును లేక 

ఏకరూపమున నున్నవాండయ్యు. జరాచరాత్మకం బగు సమ_స్మృ్వపపంచమున 

కను చాను నిమితోపాదానకారణు. డగుటణేత నాకసమున్సు బుడ 

మియు, సూర్యుండు, సమస్తమును గల్చించు సృష్ట్రిక ర్తయు, సర్వ(ప్రప౦ంచ 

స్వరూపుండును దానయె బంశారము పలు తెజంగులంగల కటక కుండలాద్య 

లంకారము.ల యొప్వ్పుచందమున.€ (బకాశింపు చున్నవాండు. ౭౮ా 

అవ. ఇట్లు [లీరామచం[దుండు సావాత్పరమాత్మ 

స్వరూపు. డని చెప్పి యింక నే నాపరనమూాతుుని చిచ్చక్తి నని 

చెప్పుచున్నది. 

క. (తిగుణాత్మిక మె యనిశ ము 

జగముల బుట్టింపం బెంప $$ సమయింపంగాం 

దగుమూల| పకృతియె చే 
నగుదుంజుమో సత్యముగ వమళహాగుణశాలీ! ౭౯ా 

టీ, మహోగుణశాలీ ! మవాత్ = సర్వోత్కృృష్టమలగ, గుణ = 

దయాసత్యశౌాచాదు లగు నమ స్తసరద్దుణములచేతను, కాలీ = ఒప్పుచుం డెడు 

నాంజ చేయా |! (తి - గుణ - ఆత్మిక = వి = మూండగు నక్త రజి స్త 

మోగుణములే స్వరూపముణాం గలది యగుచు, అనిశముఇనిత్యమున్సు జిగ 

ములక = నిఖిల భువనములను, పుట్టింపక్ = రబోగుణముచేత నిరి ంచు 

ఏకను, పెంపక =స త్త (గుణముచేతం బోసీంచుటకునుు సమ యింపంగాక = 

12 
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తమోగుణముచేత నుపసంవారించుటకును, తగు = సామర్థ బ్రముగల, మూల 

(పకృతియ = చిచ్చు శక్లీయే, సత్యముగక్ = నిజముగ "నేను - అగుదుకొ_ 

చుమో= సేనె యగుచునుంటిని సుమా ! “రామం విద్ధి పరం|బవ్మా సచ్చిజా 

నంద మద్వయం | సర్వోపాధివినిరు క్షం సత్తామ్మాత మగోవరమ్॥ అన్యం 

నిర్మలం ఖా న్తం నిర్వికారం నిరజ్ఞనం | సర్యవ్యా పీన మా తానం స్మపకాళ 

మక ల్మస౦! మౌంవిద్ది మూల(పకృతిం సర్జస్థత్యంత కారిణీమ్” ” అను న ధ్యాళ్మ 

రామాయణమునంన లి సీ తావాక్యార్థము నీ ఘట్టమయున ననుసంధించునది. 

తౌ. శముదమాది సకల సద్దుణముల నొపష్పుచున్న యాంజెనేయా! 

“అజామేకాం లోహికశుక్ల కృష్ణాం బహీః[పజాజనయంతీం సరూపా”* 

అను మొదలగ్యుశుతుల చెత సత్త సరోజ స్తమోగుణము లనుమా(డును స్వరూప 

ముగ గలదియై నిరంతరమును సకలలోకములను సృజించుటకును, బాలెంచు 

టను, నుపసంవారించుటకును సామర్ధ్యము గల యాచిచ్చ క్రియే నే నయి 
యుంటి నిది నిజము. ౭౯ా 

అవ. ఇట్లు మూల్బపకృతియే జగత్కారణ మయి 
నచో (బవ్మామే జగత్కారణ మని యుద్దొోోప.ంపు చున్న 
“ తస్మాద్వా ఏతస్మాదాత్మన ఆకాశ స్పంభూతః ఆ కాగా 

ద్యాయు; వాయూ రగ్నీః.. . యతోవా ఇమాని భూతాని 

జాయ నే యేనజాతాని జీవ న్లి యత్ప్రయ న్తభిసంవిళంతీతి_ 
తద సం పాంతి " అను మొదలగు (శుతులకు విరోధము గలు 

గునే యనినం జెప్పుచున్న ది, 

ధ్యమువలన సృజింతు జగ ను$తం(దిత నె యి 
గి. 

ట్లుమర జడులవే మత్స 

ష్టము గల్పింపంబడు నీయశసంగునియందున్. ౮ాం 
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టీ. అమలుండు = ఆజ్ఞానకల్సిత మగు సంసారళలువము లేనివాండు, 

అగు ఇతని = వినణ్లి యీ రామునియొక్కొ._, సాన్నిధ్యమువలనన్ = పఏ్క 

దేశమునందు జెంత నుండుటనలన, అతందితనై = తత్సతిబవింబసామర్థ్య 

ము చే జాగరూకతంగలదాననై, జగమున్ = మవాదాది కార్య కారణ సంఘా 

తాతే క మగు న్మీపపంచము చెబు స్ఫజింతున్ = నిర్మించుచుందును, 

ఇట్లు = ఈ వడువున తగన్ = ఒప్పీదమగ్క మక్సృృషస్టము - మత్ = 

నాచేత, సృష్టము = రచింపంబడిన (ప్రపంచము ఈ యసంగునియందున్ = 

నిస్సంగుండగు నీ రామునియందు, జడులచేన్ = అజ్ఞానుల చెత, కల్సింపం 

బడున్ = ఆరోవీంపంబడుచున్నది. మరుమకిచికలయందు (ఎండమావుల 

యందు) నుదకముపగిదిన్మి రజ్జువునందు సర్పమువడువున్న నాకసమునందు 

మాలిన్యమురీతిని (థాంతిచే నారోపీింపంబడుచున్న దనుట. “తస్య సన్నిధి 

మా లేజసృజామిదమతం। దితా | త తాన్ని ధ్యా నయా సృష్టం తస్మిన్నా 

రోప్యతే౭_ బుధ” అను న ధ్యాత్మ రామాయణ వా క్యార్గమయ నిందు గమ 

నించునది. 

తా. ఓ పవనతనయా ! మాయాసంబంధమగు కలుసము లేక పరము 

పవి తుండగు నీ (శీరామళున్టబవ్మా మొక్క యేక దేశ మునందున్న నాయం 

దా (దైవము (పతిబవింబింపలగా నా (పతిబింబచై తన్యసామర్గ బ్రమువలన 

సూర్య చందన క్ష తాదిసహీతం బగు నీ పపంచము నెర నాయా మర్యాదలు 

దప్పకుండ నతిజాగరూక నె నిర్మింపుచు నుందును. ఇట్లు నాచే సృజియింపఊ 

బడిన (పపంచము మాయామాయా కార్యసంగములేని యో (శ్రీరామశుద్ధ 

(బవ్బామునందు నజ్జూనుల చే నారోవీంపంబడుచున్న ది. రాం 

నుణియు నిచ్చట నీపకియ గమనింప6 దగియున్నది. “అధ్యారో 

పాపవాదాభ్యాం నివ్న్ర)పంచం (పపంచయీత్ ** అను న్యాయమున నధ్యా 

రోపాపవాదములచే (బన్మాత క ప్రయను నుపపన్ను6 డగు శిష్యునకు నుపటే 

శింపవలయును గాన నీపద్య మునందు. వొలుత నధ్యారోష క్రమము నూకు 
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ముగ నూచింపంబడీనది. తద్వివరణం బెట్టనిన---అ సర్పభూ తాయాం రజ్జా 
సర్బారోపవద్య స్త్వన్యవ స్వారోప అధ్యారోపః? ” అనుట చేత వ్యావహారిక 
పదార్థముగ నంగీకరింపంబడిన | తాటియందు మిథ్యాభూత మగు పాన్పు 
యొక్క. యారో పణ ముగా (తాటియందు. జొరంబడీనచెతన్యమునందుండు 

నజ్ఞానము సర్పజ్ఞానముయొక క యాఖాసరూపమున బరిణమించినదై సర్నా 

శారముగ మాతును. ఈ మూజుట ( తొటియందలి చైతన్యమయునం దున్న 

యజ్ఞూన మే మూలముగంగల దగుటచేత నిది (లౌడు-గాని పాము 7 దను 

వి శేజ్ఞానము గలిగినవీద ప6 బొడ మెడునధి స్థానభూత మగు రజ్జువుయొక్క_ 
సామా తరము చెత నా (తాటియందలి యజ్ఞానము పోయా, పా మను 

(భాంతి పోవును గాన నీ దృస్రాంతానుసారముగ దాష్టంతికము నన్వయించు 

శొనవలయు చెట్టనిన, సచ్చి దానందస్వరాూపమగు నద్వితియపరబవ్మాము 
(పపంభాధిస్టానభూత మగువస్తువు, తద్విలతణం బగునజ్ఞూనము మొదలుగా 

గల జడజాతమెల్ల మిథ్యాభూత మును దృశ్యమును, సావయవంబును, విక్రా 
రియు, సాేక్షసిద్ధమును గావున నవస్తువు. అజ్ఞాన మన్ననో వస్తువనిగాన్సి 
యవస్స్తువనిగాని చెప్పుటకు వలనుపడదు. కుం దేటికొమ్మువలె మిథ్యాభూత 

మగుటవలన వస్తువునుగాదు |పపంచమునకో "హేతుభూత మగుటవలన నవ 
స్తువును గాదు, “దేవాత్మళక్షిం (తిగువైై ర్నిగూ జాం” ” అను (శుతివల 

నన్సు నే నద్దాండ నను మొదలగు ననుభవమును బట్టియు గుణ్యత యాత్మకమును 
జ్ఞానమునకు విరోధియు ఫావరూపము నగుటే నిట్రిదని ని స్పైశించుటక 
శక్యము శాక యున్నది. అజ్ఞాన మిట్లు అనుటితమఘటనాపటీయ మయ్యు 
“ దెవీహేషా గుణమరయయా మనుమాయాదురోత్య యా మామనే (పపద్య చే 

మాయా మేతాం తర న్లితే”* ఆను భ గవద్వాక్యము చేత బరమాత్శ్ళసాతు 

త్కారము చేత నశించును-జ్ఞానముయొక్క_. యభావమే యజ్ఞానమని తార్కి 
కులు సె ప్పెదరు-గాని యది పె నుదాహరింపంబడిన (శుతిస్మ తులకు విరు 

ములు 

ద్ధము గావున వైని జెప్పీనవడువున ననిర్వచనీయానాదిఫావరూప మగు జ్ఞానము 
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కలదనుటకు నే నషాండను నన్ను నే నెటుంగను అను నపరోహమెవభాసయమే 

(ప్రబల పమాణము - చాస్త్రవముగ నీ యజ్ఞాన మొకటి యయ్యు సమసష్ట్యఖి 

(పాయముే నేకముగను, వ్యష్ట్యభిపాయము'చే నెనేకముగను, న్యవవా 

రింపబశుచున్నది. ఎ ట్లనిన, చెట్లయొక్క సమసష్ట్య్రభ్నిపాయముచే వన 

మనియు, నీళ్ల యొక్క సమష్ట్య్రఖ్మిపాయముచేం గొలననియు వ్యపదేశింప౬ 

బడుచున్నట్లు పలు తెఆంగులం దోపట్టుచున్న జీవులయందలి యిజ్ఞానమల 

యన్నిటియొక్క్ల సమస్ట్యభి,పాయము చేత “అజా మేకాంి” అను (శుతిని 

బడి యాయజ్ఞాన మొకటియే యని చెప్పంబడును. ఈ సమష్టి (అజ్ఞానము 

లన్నియు నొకటియగుట)) పెక్కు_లగు జీవు లయొక్కనికృ స్ట్యా నకరణరూపము 

లగు వ్యష్ట్యుపాధులకన్న రాశాదికలుపములు లేనిదియు, కార్యమాపమగు 

సమ స్మపపంచమునకు హేతుభూత ము నగు మూ లాజ్ఞానము సమస్థి భూత 

మన నుక్క్ఫస్ణోపాధి యగటచేక శుద్దస త్త ్ య( ప్రధానమైనది. దీనియందు 

బింటిం చిన (బవ్మ్నా_చెతన్యము, చరా చరాక్శక[ పపంచమున కెల్ల సాత్నీ 

యగుట చే సర్వజ్ఞ మనియు, సకలజీవ్రలకు స్వస్వక ర్మానువూపఫలముల 

నిచ్చుచుండుట చె నీశ్వరు( డనియు, సకలజీవులకును6 (చేరణచేయుట బే 

నియంత యనియు, సమ_సజీవులయొక. హృదయములయం దుండి బుద్గుల 

నెల్ల నియమించు దుండుట చే నంత ర్యామియని యు, స్థావరజంగమాత్శక మగు 

(పపంచమున శెల్ల వివ రాధిస్టానమగుట చే జగ తాారణనునియు “య సృర్య 

జ స్సర్వవి”” దిత్యాడి (శుతి స్మృతుల యందు. జెప్పంబడుచున్నదది.. ఆ 

పర మేశ్వరునకును మూల పకృతి యగుటవలనం గ రణశరీరమనియు, ఆనంద 

[పచురమగుట చెతను గోళమువడువున నా త్యాచ్చాదక మగుట చేతను, 

ఆనందమయ కోశవముని యు, న్థూలములు సూత్మ్మములు నగు నిఖిలోపాధులును 

గారణోపాధులయందు లీనము లగుట చే సుషు స్తమనియుం శావుననే 

పంచచీకృతభాత కార్య మగు స్థూల్యప్రపంచమునకును, జ్యాగదవస్టావిశిస్టమును స్థూల్న 

నపం-చీకృతభూత కార్యమును పరమనూమ శైము నగు న్వప్నప్రపంచమునకున్సు 
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లయస్టానమనియు వ్యవ వారింపంబడుచున్న ది. బంక వ్యష్పిరూపమగు నజ్ఞాన 

స్వరూప మె ట్రనిన. 

అనేక జాతులవృక్షములయొక సమప్టికి వన మని యొకటిగా 

వాడుక యున్నను వేర్వేజు చెట్లను 'జెప్పునపుడు మామిడి జామి పనస 

మొదలగు పెక్కు చె ట్లున్నవని చెప్పునట్లును బావులు నూతులు వెజువులు 

మొదలగువాని సమష్టిని 'జెప్పున పుడు జలాశయ మని యుకటిగా వాడుక 

యున్నను, వేటువేటుగ బచావి-చెబువు-నూయి అను మొదలుగం జెప్పునపుడు 

స్పెక్ష్మ్హ తెజంగుల నీ లున్న వని చెప్పునట్టును, సకల పపంచమునకుం రణ 

మగు నజ్ఞానము సమష్టిరూపమున నోకటిగా నున్నను నవాంకారము మొద 

లగువానికి. గారణ భూతము లగు జీవులయందలి యజ్ఞానములను వేటు వేటుగ? 

జెహ్పున సప్రడు అజ్ఞానములు సెక్కు. లని వ్యవహారము గలదు; ఇందులకు 

“బం దో మాయాభిః ప్రరుయాప ఈయలతే”” అను మొదలగు (నతి (పమా 
ణము. మజియు నీ యజ్ఞానమును నజ్జా నావచ్చిన్నమగు చైతన్యము నొక్క. 

టియే యయ్యు మట్టికండలు మట్టవీడతలు మట్టిదాకలు మట్రమూ:కుడులు 

ననునట్లు భేదమును జెప్పునఫుడు వ్యష్టి యనియు, ఘటాదిక మెబ్లను మ్య్షియే 

యనునట్లు అభేదమును జెప్పునపుడు సమసీ యనియు వ్యవహారము. జీను 

లను బొందియున్న యీ వ్యష్టి నికృస్వమగు నుపాధికం దగుటచే మలిన 
సత్త (పథాన మైనది కావుననే మహా పళయ కాలమునందు సమష్టిగా 

నున్నది.శుద్ధ స_త్త్వ్యపధాన యగు మయాల్మపకృతికిని దైనందిన పళయకాలము 

నందు వ్యష్టిగా నున్న జీవ పకృతికినిం బరస్ప్సర భేదము ఈ వ్యష్ట్యుపలవ్నీత 
మను చెళన్యము కించిద్ద త్వానీళశ్యర త్వాదిగుణములు గలది యె (పాజ్ఞాం డని 

ఇఎప్పంబడుచున్నది. ఈశ్వరునియందలి మూలాజ్ఞానము, జీవునియంట లి 

యవాంకారాది విషేప సంస్కా రరూపాజ్ఞానమును వా స్రవముగ నొక్కు 

టియే యగుట వేత నా యజ్ఞానములకు నవభాసకమాలగు నీళ్వరజీవ చై తన్య 
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ములుగూడ నొకటిమే యగును. వ్య; స్ట్యుపహితేమగు నీ జీవచెళ చైతన్యము 

పూర్వవాసనారూప మై యస్పసష్ట్రమగు నుపాధి (మలినస క్త వయ ధానోపాధిి 

గలదగుట చేత మిగుల (బకాశముణాదుూగానం (బొజ్జా డనయిడును. (ప్రళయ 

"కాలమునందు హరణ్యగర్భుండు మొవలుగాంగల (పపంచమునకు నుత్చాదక 

మగు నీళశ్చరునియందలి మూల పకృతిప లె సుహు _ప్రికాలమునందు నవా6కా 

రము మొదలుగాగల శరీరమునకు ను త్వాదకమగు సంస్కారము మాతము 

మిగిలియున్న జీవునియందలి వ్యస్థియాప మగు నజ్జానముకూడC గారణ 

శరీరమ యు ఇం[దియములనియు, నిం ద్రియార్థములనియు, భావము లేమిం 
జేసి యతి వ్యాసం౫ ము లేకుండుట చే నానంద [పాొచుర్యమున నానందమయ 

మనియు, నాత్మస్వరూపాచ్చాదక మగుట చేత. గోశమనియం జెప్పం 

బడుచున్నది. నుజేయు నిది వ్యావవోరిక మగు పంచీకృత న్గూలశరీరమ్ము 

(పాతిఫాసిక మగు నపంచీకృత నూమ్మశరీరమునందును, పాతిథాసి 
మగు "నా స్వప్న (పపంచముగూడ స్వకారణ మగు నజ్జూానమునందును తేల 

యుండుట చేక సుషు ప్రి పీ యన(బడుచున్న ది. “అయే సే స్య తద్ధర్మా (లొ 

చ్యాస్సు్యు స్తరంగశే | తస్యాపి విలయే నీకే తిస్టం కే యథా పురో 
వ్యావహారిక దెవాస్య అయస్స్యా త్పాంతిభాసికే | తల్లయే సచ్చిదానంద 

పర్యవస్యంతి సావీణో* అని యిందులకు నుదావారణము. కళ ఆనంద 

భుక్చేతో ముఖః (ప్రాజ్ఞః అను (శుతివలనను “నేను సుఖముగ ని(ద్రించితి, 
నప్పుడు "నేనేమియు. చెలియకయుంటిని” అని నిదుర లేచినవానిఏ సుషు ప్పి 

కాలీన సుఖాజ్ఞూనముల యనుభవ పరామర్శమును బట్టి స్వచ్చ మగుటచే 

నంత:ఃకరణమునకు వృత్తి నంగీకరించినట్లు చైతన్యము చేం (బకాశింపంబడు 

నజ్ఞనమునకు (గూడ వృత్తు లంగీకరింపంబడుచున్నవి “గాన, నీశ్వురుండు 

స్వకీయాజ్ఞానవృత్తులచే నా సుషు స్టియందు నిజానందము ననుభవించు 

చుండును, జీవుండయుగూడ సంస్కారము మాతయ మిగులూగాం గల యజ్ఞా 

నముయొక్క- వృత్తులచేం దన యానందాతిశయమును సుషు ప్లీకాలము 
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బును,మాయానీ కాపవారణంబును, జటాయుక బంధమా తు 

లాభంబును, శబరీపూజనంబును, నుగీవసమాగమంబును, 

వాలివధంబును, నీతా న్వేపణంబును, సము[ద చేతు బంధ 

నంబును, లంకానివోధనంబును, భీముసం[గామంబున (భి 

తృపు_త్తం'బాంధవ హితజనాది సహితంబుగా రావణహరణం 

బును, బుపష్ప కారోహణంబును, మత్పమేతంబుగా సాకేత 

పుర గనునంబును, రాజ్యాభిపేచనంబును "మొదలుగా? 

గల కార్యంబులన్ని యు నాచే నాచరితంబు లయ్యె; న లగు 

చుండ నిర్వికారుం డఖిలాత్మికుం డైన యా శామునియం 

దజ్ఞానులచే నారోపింపంబడుం గావున. ౮౧ 

టీ అది = నిత్యశుద్ధుండగు రామునియందు మూఢులు సంసారము 

నారోవీంచుట్క, ఎట్లనినక్ = ఏలాగున నంటివేని, ఆకర్టింప్రుయ = ఆల 

| కింప్రుము. అయోధ్యా నగరంబునక్ = అయోధ్యా (శ్యతుయోధులు 

ముట్టడించి యుద్ధము చేయుటకు శక్యముకానిది శాన) అయోధ్య యనం 

బడు వీటియందు, అతినిర్మలంబు + ఐన = పరమపవిత్ర మగు రఘు 

వంశంబునందు = రఘు వను మహారాజయొక్కా కులమునందు, ఇతనిజన్మం 

బును = ఈ రామచందునియొక్క_ యుక్స త్తియా, విళ్వామ్మిత సహో 

యత్వంబును = విశ్వామి తు డను మహామునికి సహవాయభూతు. డగుటయు, 

తత్ = ఆ కుశికనందనుని సంబంధమగు, మఖ = జన్న మయొక్క, రోకు 

ణంబును = రాఠుసబాధ లేకుండ చాలించుటయు, ఆవాల్యాశాప శమ 

నంబును = అవాల్య యను గాతమమునిపత్ని యొక్క పాపూణరూపముగ 

నుండుట యను శాపమును దనపాదధూళి చే దీర్పుటయు, వార ధనుః “+ 

భంగమును = ఈశ్వరుని 'కార్ముకమును ముక్కాలు చేయుటయు, మత్ + 

పాణీ గవాణంబును = నన్ను. బెండ్జాడుటయు, పరశురామ + పరా 
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(శ్రమ + భంజనంబును = భౌగ్గవునియొక్క_ (పతాపమును గీటణంచుటయు, 

ప్రురపవేశంబును = మరల నిజనగరమునకు నరుగుటయు, దండక 

అరణ్య ఎ. గమనంబును = దండక మక నడవికి జనకుని వచనమును 

బాలించుటకు. జనుటయు, విరాథ + నిధనంబును = విరాధు6 డనువానిని 

రూఫుమాపుటయు, కూర్చ... చేదనంబును - శూర్చణఖా = (చేంటలం 

బోలినగోళ్లు గలది గాన) శూర్పణఖ యనంబడు రావణుని ఇెలియలి 
యొక్క, కర్ణ = వీనులన్కు నాసీకా = (ఘాణమును శేదనంబును = తన 

తమ్ముని చేం గోయించుబయు, ఖర...ఖండనంబును - ఖర + దూవణ + 

(తిళిరః + (ప్రముఖ = ఖరుందు దూషణుడు (శిరసు (డు లోనుగాంగల్క 

రాక్ష్షన = నక్తంచరుల యొక్క, ఖండనంబును= పరిమార్చుటయు, మాయా. 

మారీచ 4 వారణ౦బును = కపటపుజంకరూపున నేతెంచీన మారీచుం డను 

రక్ళొ_సుని వధించుట యు, మాయానీతా + అపవారణంబును = కృతి 

మప్ర జానకిని రావణుడు దొంగిలించుటయు జటాయు కబంధ మోక్ష 

లాభంబును = జటాయు నను గద్దలయెకిమోనికిని, కబంధు( డనువానికిని 

ముక్తి లభించుటయు, శబరీవూజనంబును = శబరి యను బోయత తను 

నారాధించుటయు, సుగీవ + సమాగమంబును - సుగీవుం డను వాన 

రునితోం గలయుటయు, వాలివధంబును = స్నుగీవునియన్న యగు చాలిని 
జంప్రటయ్యు నీతా + అన్వేషణంబును = జానకిని జూచివచ్చుటకు వానర 
వీరులను బనుచుటయు, సమ్ముద +4 నేతు 1 బంధనంబును = సము దము 
నందు మ్మైలచాలుచేం గట్టు గట్టంచుటయున్ను లంకా + నిరోధనం 

బును = లంకాపట్టణమును ముట్టడించుటయు, భీమ + సం[గామంబునక్ = 
బెడిదప్రు టాలమునందు, (ఖాత్ఫ...సహితంబు"ాక _ (థాతృ = సోద 
రులు, పు క్త) = కొమరులు, జౌ త్ర = మనుమడు, బాంధవ = బంధు 
వులు హీత + జన = సంగాతశాండు, ఆది = లోనగువారితో, సహీ 
శంబుగాక్ = కూడుకొనునట్టు, రావణ 4 వారణంబును = దళవదనుని అవావనాన 
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దునుమటయు, విఫిషణ = రావణునితము శ కగు విఖిపుణునిక్కి రాజ్య = 

రాక్షసాధిపత్యమును, (పదానంబును = ఒసగుటయు, ఫువన్నక + ఆరో 

వాణంబును = కుబేరఫుస్పకం బనియెడు దివ్యవ్యామయానము నధి 

రోహించుటయు మక్ + సమేతంబుగాక్ = నాతోం గూడునట్టుగ, 

సాశేత + ఫుర + గమనంబును = సాకేత మను నామాంతరము గల 

యయోధ్యా నగరమునకు నరుబెంచుటయు రాజ్య + ఆభిషేచనంబును = 

భూలోక సామాజ్యమునకు వసిస్టాది మునులు తనకు మూర్థాఖిపేకము నేయు 

టయు, మొదలుగాంగల = తోొల్లి గాగలయట్టి, కార్యంబులన్నియుక = 

ఎల్ల కృత్యములున్వు నా చేతక్ =మాల[పకృతిన్వరూవీణి నగు నావలన నే 

ఆచరితంబులు = చనెజివేర్ప(బడినవి, అయ్యుక. = అయినవి. ఇట్లు - ఆగు 

|| 

చుక్ - ఉండక = ఇవ్విధమున జరిగియున్న న్కు నిర్వికారుండు = కూప 

చయాపచయాగి వికృతులు లేనివాడును అఖిలాత్మవండు = సమస్త 

(పా ణికోటికిని నాత్శభూతుండును, ఐన - ఈ - [శ్రీరామునియందుక్ = 

అగ నీ (శ్రీరామమా క్లియందు, అజ్ఞానుల వేతిక = మూథులచేత, ఆరో 

| 

వీంపంబడుక = రాముంజే యాయాకార్యముల నన్నిటిని జేసెనని (భాంతి 

చేత గల్చింపంబడును. కావున = ఇ ట్రగుటంకేస, ఇచట “అయోధ్యా 

నగశే జన్మ రఘువం కే2_తి నిర్మలే | విశ్వామ్మితసహాయత్వ౦ మఖసం 

రక్షణం తతిః | అహల్యాశాపశమనం చాపభంగో మహేళితుః | మత్చాణి 

(గ్రవాణం పళ్చా ద్మార్లవస్య మదక్షయః॥ అయోధ్యానగ రే వాసో మయా 

ద్వాదశవషికాక 8 | దండ కారణ్యగమనం విరాధవధ ఏవచ ! మాయా 

మారీచమరణం మాయానీ తావ్యాతి స్తథా |! జటాయుపో మాకులాభః 

కబంధస్య తథైెవచ | శబర్యాఃపూజనం పశ్చా త్స్యుగీవేణ సమాగమః | 

వాలినశ్చ వధః పశ్చా త్ఫీతా న్వేమణ మేవచ | నేతుబంధశ్చ జలభె లంకా 

యాశ్చనిరోధనం | రానణస్యవథోయున్లే సఫు _త్త్రస్యదురాత్మనః | విప. ణే 

రాజ్య దానం ఫువ్చకేణ మయాసవా ! అయోధ్యాగమనం పళశ్చా (చాజ్యే 
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రామాభిషేచనం | ఏవ మాదీని కర్మాణి ముయెవాచరితాన్యపీ | ఆరోప 

యని రామే2_న్మీ న్నిర్వికాలేఒఖిలాత్మని॥”" అను రామవృాచయము 

నందలి నీతావా క్యార్థము అనువదింపంబడిన దని 'తెలియునది. 

తా. పవననందనా ! ఆ యారోపణ్యపకారంబు. జెప్పెద నాల 

కింప్రుయు. సాకశేతపురంబునం బరమపవి[తం బగు మి్మితగో[తంబున నీ రామ 

చం[దుని జననంబును, కుశికనంద నాగమనంబున్కు దదీయ సవనపరిపాల 

నంబున్కు నవాల్యాశాప విమోచనంబును, నీశానళ రాసన భఛంజనంబును, 

మదుద్యనానంబును, భృగుతనయ  (పతాప సమాపనంబును, నిజఫుట 

భేదనమునకుం బునరాగమనంబును, డోండకననమయునకుం జనుటయు, విరా 

ధుని యసువులం గొను టయం, కూర్పణఖ యను రక్కసి వినులను 

ముక్కను గోయుటయు, ఖరుడు లోనుగాం గల దానవులం బరి 

మాద్చుటయుల గపటఫులేడిమై వచ్చినమారీచు9 జంప్రటయు, సంన్యాని 

వేషయుతో వచ్చిన దళాననుండు గృత్రిమనీతను దొంగిలుటయు, జటా 

యువను గద్దలెటనికిని, గబంధు. డనువానికిని ము క్తి నొసయగుటయు, శబరి 

యను బోయత చే నా రాధింపంబడుటయు, సు[గీవుం డను వానరేందు(డు 

తనతో మతి నేయుటయు, వాలిని చేలం గూలుచుటయుు నన్ను వెపకుటకు 

నలుగడలకు వానరవీరులం బనుచుటయు, కడలిని మెట్టలచాలు చే: గట్టుకట్టు 

టయా, లంకాపట్టణమును ముట్టడించుటయు, బెడిద ఫుటాలమున( దమ్ములు 

కొమరులు మనుమలు బందుగులు చెలికాం(డు మొదలగువారితోంగహాడ రాన 

ఇాసురుని నంహరించుటయు, విఫీషణునకు రాక్నసరాజ్యము నొసల 

టయుల బున్నుకమను దివ్యవిమానము నెక్కుటయు, నావో. గూడి మరల 

తనరాజధానికి చేతెంచుటయు, చతుస్సము[దమ్ముదిత మహీమండల సామా 

జ్యాఖిసి క్షం డగు టయుం దొల్లిగగల యొల్లపనులు నా చేల జేయింపంబడీన 

వయ్యు "నేవికృతులు లేనివాండును, సర్వ(పాణులక్షు నాత్మభూతుండునగు 
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నీ శీరామభ|దునియందు మూఢుల చే నవియెల్ల నారోపీంపంబడుచున్న వి టు 

గుటుం జేసీ. 

ఉ. రాముడు నిర్వికారుండు ని 

రామయుం డవ్వ్యయు. డతురుండు ని 

ప్కా-ముం. డతీం[దియుం డజుండ 
కర్త యభో క్ష యసంగుం డంతరా 

రాముడు నిర్వికల్పుండు ని 

రంజను: డద్వయు. డై నయాపరం 

ఛాముండుగాని చారుగుణ 

ఛాముండు గాడు సమారనందనా. ౮౨ 

లాం 

టీ, సమిరనందనా = ఓపవనతనయా, రాముడు = ఈ శ్రీరామ 

చందు(డు, నిర్వికారుండు = మాయాతీతుం డగుటచే మనోవికృతు లెన్ని 

యును లేనివాండునుు నిరామయుండు = నిరుపాధికుం డగుటచే నాధివ్యా 

ధులు లేనివాడును అవ్యయుండు = ఎప్పుడు నేకరూపుండగుటచే కయ 

ము లేనివాడును అక్షరుండు = “ అక్షరం పరమం(బవ్నా స్వభావోఒ_ 

ఛ్యాత్మ ముళ్య తే, యదకురం వేదవిదో వదంతి, యస్ససశ్వేషు భూ తేమ 

నళ్యత్చు నవినశ్యతి, అన్యకో౭_కుర ఇత్యుక్త స్తమాహుః పరమాంగతిమ్ 23 

ఆను భగవద్వచన ములనుబట్టి సమ _స్పభూతగామమ నళించినను దాను 

నశింపక యుండువాండును, నిపష్కాముండు= అవా ప్రసర్భకాముం డగుట ే. 

దన “కేయభిలావయు లేనివాండును, అతీం దియుండు = చతురాదీం[దియ 

ముల చే (గహింపంబడనివాండును, అజుండు =జన్మమునకు హౌతుభూతమగు 

కర్మలు లేమింబేసీ 'పుట్టువుళలేనివాయడును, అక = కార్యసాధకములగు 

మనస్సు మొదలగు నుపషకరణ ములు లేకుండుట చేం గర్హ్భృత్వము లేనివా( 

డ్ స అభో క్ష = సుఖదుఃఖాద్యనుభ వము లేనివాంయడునుు అసంగుండు = 
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నిష్యు-ముండణట చే దేనియందు నాస క్రి లేనివాడును, అంతేరారాము(డ్రు- 

నర్భసాక్నీ యగుట వే సకలజీవమనోవృత్తులయం దుండి రమించుచుండు 

వాండును, నిర్వికల్పుడు = అశేషకల్పనారహీతుడును, నికంజనుండు - 

“అద్వయం చేందియాతీకం నిర్వికల్పం నిరంజనం”” అని స్వరూపలక్షణ 

కథనము చే నవిద్యాసంపర్య_ము లేమింబేసి నిస్తే ఫుండును, అద్భయు డు = 

“ఏక మే వాద్వితీయం[బవ్మా”” అను (నుత్యంతరము చే నద్వితీయుండును, ఏన- 

ఆ పరంధాము(డు-కాని = అగునట్టి తత్పదలత్యుర్థ భూత పర మాతు డగు 

ఇశ్రీమ న్నా రాయణుండుగాన్సి చారు = పెకి నాపాతరమ్యములుగనుండు, 

గుణ = మాయాగుణములక్కు ధాముడు = స్థానమైన వాండు, కాండు = 

అయియుండ లేదు. 

తౌ ఓకరునలిపట్టి, (శ్రీరామభ (దుండు, న్థూలనూక్ళుకారణము 
లను నుపాధులు లేనివా'డగుటచే నేవికృతులును లేనివాడును, గావున 
నేవిధమయిన జబ్బులును లేనివాడును, తీ ణింపని వాండును, నాశము లేని 

వాడును నే యభిలావయు లేనివాండును, చతురాదీందియములక్షు గోచ 
రుడు కానివాండును, పుట్టువు లేని వాండును, అజ్ఞాన కార్యములగు కర్తృ 

త్వభో క్ష ఎత్వములు లేనివాండును మాయాసంగము లేనివాండున్సు' సర్వాం 
తర్వామియు, నేవికల్పములును లేనివాడును, నిరేప్రుడును, స్వజాత్తీ 
యాది భేవములు లేనివాండును, నగు నా పరమాత్నుండుగా0 యాపాత్ర 
మధురము లగు నీ సాంసారికగుణములు గలవాండు గాడు. లా 

ae వి శేసార్ధములు. ఇందు.అతీందియు(డనుపట్ల “గోత్రస్య డో తం 

మనసో నమునోయ ద్వాచో వా వాచగ్ ౦న ఉవాణస్య (వా ణశ్చతుువశ్చ 

తంరతిమచ్యథ్రాః (సేత్యాస్మాల్లోకా దమృతాభ వంతి నత తచతుర్దచ్చ 

నవాగ్గచ్చతి నో మనోనవిదోో నవిజానీయోయ క్రౌ తదనుశష్యాదన్య దేవ తది! 
తాదథో అవిదితాదధ్శి ఇతి శశుమపూ క్వేసాం యేన _సద్వా్యాచచ కళ్ల 
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యచద్వాచానభ్యుదితంయేన వాగభ్యుద్య లే తదేవ (బవ్మ్నాత్వేం విద్ధి నేదం య 

దిద ముపాసతే, యన న సానమనుతే యేనాహుర్షనోమతం, తదేవ్యబవ్మా 

త్వం విద్ధి చేదం యదిద ముపాసశే, యచ్చతుసా నపశ్యతి. యేనచకూంషి 

పశ్యతి తబేవ(బవ్మాక్వం విస్టె చేదం యదిద ముపాసశతే, యచ్యో్ళకేణ 

న్మశుణోతి యేన |శోతమిదం |శుతంత దేవ (బహ్మాత్వం విద్ధి నేదం యదిద ము 

పాసతే, యత్నా? నేన న పాణితి యేన పాణః (పణీయ తే తదేవ (బవ్మాత్వం 

విద్ధి నేదంయదెద ముపాసలే””అను(కక్యర్థము సావకాళముగవిచారణ వేయం 

దగియున్నది శాన నది యెట్లనిన, ఇందు “శో త్యన్య డోక్రం...భవ ని? 

అను వాక్యమునకు రంగరామానుజులవా రిట్లు (వానికి. మనస్సు ఎన్ననిచేం 

(బేశేవింపంబడుచు. దనకు గోచరమిన విషయమునందు. (బవ ర్తింజ్రుచు 

న్నది! (పాణములలో ముఖ్య పాణ మెనని చే (బేరితమగుచు సంచరింపుచు 

న్నది? ఎవని చెం ( బేశేవింపంబడినవాక్కు. నవలంబించి లోకులు వ్యవవారిం 

ఫుచున్నారు? అచేతనములగు చత్త్యురిందియమునకు (శో లేం దియమునకు6 

( బేరకుం డెవండు? అని గురువును శిష్య డడుగలాా గురుం డిట్లనియె, (శో 

_కేందియమునకు, చే (తేం దియమునక్కు మనన్ఫునకు వాక్కునకం [బాణ 

మునకుం (బకాశకుం డగుచుం (బేరకులడైన జేవునిం చెలిసికొని జను లీతో 

కమునుండి యర్చిరాదిమార్దమునల బోయి ముక్తు అగుదురు. శంక రాచార్యు 

లీవాక్యయన కిట్టు (వానిరి. ని జెప్పీనయ ట్లడిగిన శిష్యునకు గురువు, 

వత్సా! మనసు మొదలగు నిందియవర్షమునకు నేగేవుండు. (పేరకుం జెట్లు 

/ పేరేవీంచుచున్నాండని నీ వడిగిన పశ్నములకు సమాధానమును వీనుము. 

న్వనిని వినుటకు సాధనమగు డో (కేం డియమునకు [శో(తమునుు రూప 

మను గనుటకు నుపకరణమగు న్నే లేం దియమునకు శే త్రమున్కు “చతు శో 

(తం తదేవోయున క్రి” అని నీవడిగినదేవు. డగుచున్నా (డు. చతుక్ళో), త 

ముల నెవండు తమతమ విషయములయందు నియోగించుచు న్నా (డని యడు 

గునపుడు - ఇట్టివాండు నియోగించుచున్నాం డని చెప్పక (శో తమునకు 
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గోత్రము శేత్రమునకు చేత్రము నీ వడిగినదేవు. డగుచున్నాండని చెప్పుట 

(పశ్నాను రూపంబగు (పతివవనంబు -గాదనవలదు. శో కేం దియము మొద 

లగు నిందియముల వ్యాపారమునకన్న్య వేజగు వ్యాపారము గల (వో తాది 

(పేరకుండు దోప క్పైనేని దశ్శాపతివచనము సరిపడక యుండును, ఇచట [ఫో 

(తావీందియ పేరకుండు నిజవ్యాపారము నలిగి దోంచంబడి ముండలేదు, 

గుమిగూడిన [శో(తాదుల మొక్క ఆలోచన సంకల్పము అధ్యవసాయము 

అను వ్యాపారము చేత నే ఇం[దియ పేరకుండు (శోొ(తాదులకన్న భిన్న ముగ 

నున్నాండని, దోపట్టుచున్నా (డు. కావున “కో తన్య (శోతం” అను 

మొదలగు (పతివచనము సకిపడియున్న ది. సరేకాని (పకాళమునకు వేలటాక 

(పకాశముతోయ బని లేనట్లు (శో(తమునకు నింకొకళో[తముతోం (బయో 

జనము లేదుగాన నో తస్య (శో(తం” అను మొదలగుపట్ల శబ్దార్థ మెట్లు 

సరిపడు ననిన, _శోశాదీం(దియజూతము తమళమ శ శ్రాదివిషయములను 

చెలుపుటకు సమర్గమయి యున్నది. (శో(తాదుల కట్టిసామర్ధ్య్యమ్సు, నిత్య 

మును సర్వాంత ర్యామియు, చైతన్యాత కము నగు నాత్మ ప్రకాశము 

లేనిచో. గలుగదు శాన “శో(తస్య శో(తం మనసో మనః”” అను మొదలగు 

నది యుపపన్న మే యగును, ఈ యర్థ మునకు నుపబలముగ “ఆత చె వాయం 

జ్యోతివ న్దే...తస్యభాసా సర్వ మిదం విభాతి, యేన నూర్య స్తపతి తేజ 
నేద్ధం?” అను మొదలగు (శుతులును *యదాదిత్యగతం తేజో జగద్భాన 

యతే౭._ఖిలం | య చృందమసీ యచ్చాగ్నా త ల్తేజో విద్ధి మామకం | 

శేత్రం కేశే తథా కృత్స్నం (పకాశయతి భారతి” అను భగవద్వచనము 
లును “నిత్యోనిత్యానాం చేతన శ్వేతనానాం”” అను మొదలగు (శుత్యంతర 

ములును గలవు. కనుక (శ్రోతౌదికమే సమ స్త పాణికోటికి నాత్మభూక 

మయియున్న దను నిందియాత్మ వాదులమత ముపేవీంపందగినది. అట్లు చైత 
న్యప కాళము లేనిచో మనో బుద్ధ్యాద్యంతఃకరణ మును స్వవిషయమగు సంక 

ల్బాధ్యవ సాయాదిక మునకు సమర్థ మైనది కాదుగాన మనన్సునకు, మనన్సును, 
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కర నకు వాక్కును, (పాణమునకు (పాణ మును నీవ కెసినవస్తు వగు చున్నది. 

“కే ప్యావాన్యాత్కః (పాణ్యావ్య శేష ఆ కాళ వ=నంవోనస్యాశ్ | ఊర్ణం 

(వాణ మున్నయక్యపానం (పక్య*స్యతి | యేన్యపాణః (పణీయతే తదేవ 
నా వలనే | , థీ _ ల (బవ్మాగ్వం విష్టి ఆను మొదలగు (శుతు ౨నుబట్టై సర్వాధిస్టానమగు పప 

మాత్మ తేనిచో? (బాణము మొదలగు వానికీం (బాణము (బకుకట్సు మొన 

లగు వానియందు సమర్గత లేదు. తాప మనకు (బకాశమన చ కిం దెయ 
TY 

మునకు గల రూపమును (గహీం చెడు సామ్య వము ఆక వె త న్యాధారమును 

బేయే కలదు గాన నా పరమాక్శ చతు వునకుం జత వయియున్నది. అని 

శో 

ఫుక్తమితకళతాదుబయందు నేను నాది యను నవాంకార మమ కారము 

యొటింగిన జ్ఞానులు (శో.తాదీ్య్యదియ ములయం ను నాత్మ్మబుద్ధిని మాని గా 

లను విడిచి ము కులగుదురు. *ో నకర్మ్శణా న [పజయా ధనేన త్యాగనై కే 

అమృకిత్ళమానసుః 1 పరాంచిఖాని వ్యతృణత్ |! అవృ తచతు రమృతత్వ. 

మిన్ యదా సర్వే (సముచ్యంతే వృాదయ స్యేవా (గంథయః। అధథయుకో 

భవత్య(త్ర (బ్రవ్శాసమన్న తే?” అను మొదలగు (శుతులు పరమాళత్నుం డతీం 

[దియుండని తెలినకొనన ముక్తి గలదనుటకు. (బమాణము. 

ఇంక “*నత్యత చతుః . .. అనుశిష్యాత్ ” అను రెండవవాక్ళయు 

విచారణ యొట్టనిన (బవ్నాను పని జెప్పీనయట్టు (గో తాటీం, చెయములకు 

గూడ శ్ర _శాచ్యాత క మగుటచేత “నకతచతు ర్షచ్చతి *” ఆ (బవ్మా 
మును "నే తేర్యదియము గనుంగొనజూాలదు. * నవాగ్గచ్చతి వాక్కు చెప్ప 

లేదు. అగ్ని యొకదానిని దహీించునదియు (బ కాశింపం జేయునదియా 

నయ్యు దనుం దా దహించుటవం _బకాళింపంజేయుటకను జాలకుండు వలు 

వాగిం దియముచే నుచ్చరింప:బడు శబ్దము. జెప్పంవగినదానిని చెలుసున పు 

జావాక్ష్య (పసరించునుగాని తనక్షును తనవలన  వెలువ.ేన శబ్బమునకును 

నార్మభ్యూతమగు పరమాత్మయంమ 6 (బసరింపంజూలదు. “నో మనః?” 

మనస్సు =| వేటొక వానిని సంకల్సింపయగలదు. నిశ్సయింప(గలదు, కాసి 
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యాళ్ళ యిట్టి వని సంక ల్పించుటకును నిశ్చయించుటకోను జాలదు. వణ 

నిర్ణయము మనస్సు చేతను నిందియముల చేతను జేయవలయును. (బిన్మా 

మా యిం(దియమనంబులకు గోచరము గాదు "గాన, నా(బవ్మా మిట్రదని 

“ఈ నవిద్భః ” ఎతుంగముగాన “ నవిజానీయో య శ్షైతదనుశిష్యాత్ *” ఏ 

(ప్రకారముగ నీ (బహ్మ్మమును శిష్యునకు నుపదేశింపవ లెనో తెలియంజాలము. 

ఇం[దియములకు గోచరమగు వస్తువు నిట్టిదన్సి వీండు (చావ్మాణుండని జాతిని 

బట్టియు, వీండు నబ్గనివాండని గుణమునుబట్ట యు వీడు వంటవాండని 

(కియనుబట్టియు, వీడు రాజఫురుషుండని సంబంధమునుబట్రయు. జెప్పుటక్ష 

వలనుపడునుగాని జా త్యాదివిశేషణములు లేని (బవ్మామును నిరేశించుటకు 

నలవికాదు గాన, (బవ్మూ మతీం్యడయము. 

ఇట్లు (బవ్మా మేవిధమున్ననెనం టెలియంబడదని చెప్పినచో నింక 
-నృధిక్తి (బ్రవ్మాజ్ఞునమునందు( _బివృ త్తి గలుగదను నాళంకఠరు “ అన్యదేవ... 

వ్యాచవీ శే > అనువాక్యము సమాధానము = తద్వివరణం బెట్టనిన = (పత్య 

తృము మొదలగు (ప్రమాణముల చే నాపరమాళ్ళ్మ నిళ్చయింపంబడదు గాని 

యాగము పమాణము బే నిశ్చయింపంబడును. కథ అన్యదేవ తద్విదితాత్. ల్ 

(శో(తా దీం[దియములప (శో(తాదికమనియు నాకో తాదులవ నవిషయ 
మనియు౮ జెప్పంబడిన యా(బ్రవ్మాము చతీంరాదీం[ దియముల బేం దెలియ 

విదితమునకు 'విలతణ మై వ్యాకృతే వీజమగు న వ్యాకృతముకం తె సూడ 

వేైఅనది. ఇట్లు విదితావిదితమునకు భిన్న మైనది తనయాత్శకన్న వేఖొొండ 
లే ణా / 1 గ కథ క దుగాన నాల్మ (బవ్మామని వా క్యార్థము. ఆయనా త్మా బహ్మ్ య 

ఆశ్మాపవాళపాప్మా | య ఆశ్మాసర్వా నరః ” అను మొదలగు వేదవాద 
మలచే నశేషవిశేషళభూన్నంబగు చినా; త, పకాళయే నా లీ శల (లి. | ఆ స అనీ 
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నరేగాని యి ట్లాత్మయే (బవ్బామైనచో, ఆక్క, త తేద్యర్లాశమో 

చికకర్భలకును, నాయాయుపొాసనలక్రను నధికారి మైన సంసారి గాన 

కరోోపాసనల చేత నిందాది దేవతల చనారాధించి స్వద్దాదిలోక ములను 

బొందుటకు నిచ్చగించును, గాన విదితావిదితములకు వేజుగు (్రైవ్మాయ - 

శంకరుడు - చందుండు వెందలగవారిలో నొకదైసముగాని లోక పతీ 

తికి విగోధముగుటవలన నాత్మయే చెవము కాదు. మటియుం దార్క్మికులు 

ఈశళ్వరునికన్న యాత్మ వేజని చెప్పునట్లు కర్భకులును - నాత్శకు( బెజిలగు 

దేవతల నుపౌానీంశెదరు గాన విదిత మై యుపానింపంబడునదిమే 

(బ్రవ్మాము. తవ్వ న్చీతిరి క్షమగు నాక్ళ యుపాసకము - ఆను నాళంళను 

గను పెట్టి “ యద్వాచా నభ్యుదితం *” అను మొదలగు నైదువాక్యముల చే 

సమాధానము చెప్పబడుచున్నది. ౯ యద్వాచా నభ్యుదితం >» చైతన్య 

మ్మాతసతాకమగు న్నే బవ్మాయు వాగిం దియ ము వేం జెప్పంబడదో “మేన 

వాగభ్యుద్య తే ”” ఏ (బవ్శాము చేత వాక్కు చిక్సరి కాశ మువలనం (బమోూ 
గంపయిడుచున్నదో యా యాత్శను (బవ్మా మని తెలిసికొనుము. అజ్ఞాను 

లచె నుపాసీంపంబడు త త్త దైవ తాదికము (బవ్మాము కాదు, ఇట్లు “ Nk 

నసా నమను తే. ..! యచ్చతు పాన పక్యతి.. .యచో్ళోకేణ నశుణోతి... 
యత్న కోన నపాణితి...”” అను వాక్యములక్షు నర్థము నూహించునదిం 
ఇట్లు మనోవాశా దీం దియమయులకో గోదరముగాక త శ్రదిం, దియయులకు నది 

ఫ్టానమై _సేరక మైనది శాన (బవ్నాము- అతీం[ దియమనుట యుప పపన్న యు - 

ఇట్టు అజుడు ఆక ర అభో క మొదలగు పదముల నెల్ల నీఘట్టమున నే 

చర్చించినచోం జదువరులకు ముఖవీధాన మగునని - ముందు వచ్చటచ్చటు 

నిట్ట వి శేపాంశములను సమయోచితముగం ెలుపంవలంఛి యింతటిత్రో నీ 

పద్యార్థ మును ముగించుచున్నా ను. 

క, మాయాగుణానుగతు జె 
యా 

పాయక నానావిధ పపంచం బితంటే 



196 నీఇశా రా నాంజ నేయసంవాదము [(అక్వా-ం, 

చేయు నని తోంచు నేమియు. 

'జేయం డసంగుం డక గ్గ 9 సిద్ధము వత్సా. రా: 

టీ. వత్సా = ఓ పవనతనయా ! మాయా = శుద్ధ సత్త (| పధాన 

యగు మాయయొక్క, గుణ = సళ్వ్యాదిగుణములణేక, అనుగతులడ = 

అనుసరింప(బడినవాయడ్ర పాయక = తెంపు లేక, నానానిథ్మపపంచం. 

బుక్ = సెక్కు, తెజంగుల నున్న సంసారమును, ఇతంజే = ఈ రామ 

చం[ దు౭డ్, చేయుక్ అని = కల్పించుచున్న వా. డర, తోందును = 

తోపట్టును (గాని), అసంగుండు = గుణ్యతయసంపరృ మ్మ లేనివాండును, 

అక ర్త = నిరనయవుండును నిరిందియుండు నగుటచే( గ ర్ల కానివాండు 

నగుటంజేస్కి ఏమియుక్. = ఏ పనినెన నించుక యును, వేయండు = ఒన 

రింపండు, సిద్ధము = ఇది నిశ్చ యము. క్ రామూ నగచ్చతి నతివ్ఫతి నాను 

వేద త్యాకాంక తేళ్యజతినో నకరోతి కించిత్ 1 ఆనందమూ ర, రచలఃపరి 

ణామహీనో మాయాగుణాననుగతోపి తథా విభాతి” అకు వాక్యార్థ 

ము సంద ర్భింప(బడినది. 

తా. ఓపువాం |! అంజనేయ ! ఈ (శీరామనందుండు వా సవ 

ముగ గర్త ఎ త్వాదికములేని కుగ్గచిన్నాతు డయ్యు, శుద్దస త్త పథాన 

యగు మాయ యతుందు(౯ (బతిబింబించి సర్వజ్ఞ త్వాద్యస్ట్రగుణవిశిస్టుం దె పలు. 

కెజంగులం బరు లోకముల నెం దానే రచి ముంచుచున్నట్టు స్ధూల 

దృష్టి చే గన్నట్టుచున్న నా, సూక్ష్ముమగు క్షానదృష్టి చే. జూచిన (బతిబింబ. 

నూర్యునియందలి ఛాంచల్యాది జలధర్శములు సూర్యునియందు లేనటు 
(| / య 

నిస్ఫంగుం డగు నితినియందు.  ర్భృత్యాదికయు లేదుగాన నీతండు దేనిని 
జేయువాడు కాయడనుట నిశ్చయము. లాట 

వ, అనిన విని హనుముంతుండు సీతొచేప క టనియె. రా 
ల 

ళా 
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టీ. అనినక్ = పెనిజెప్పీనట్టు పలుకంశ్యా విని = ఆలకించి, వాను 

మంతుండు = వానుమానుండు, నీతాదేవికిక్ = జానకీ దేవితో ఇట్టు+అని 

యెక = చెప్పంబోవురీతిని వచించెను. 

తా, ఈయనువున జనకతనయ యనిన విని పవననందనుం జీవని 

నందనతో నివ్వడువున నుడీ వేను, రా 

తగ్, రామ చం[ద్రుండు దారక$ బహ్మ వొగుట 

సత్య మగుంగాని, యిమ్మూహాశేసర్యమయుని 

సులభముగం గాంచుపరవునుశసూ[త మెద్ది 

నా శెతీంగింపవమ్మ ! లో+కై కజనని, రాలి 

టీ, లోక = నకలజనములకు * లోకస్తు భువనే జచే ”” అని అమ 

రము. ఏక = ఒక్కు_ తేవగు, జననీ = అమ్మ, రామచం[దుండు = ఈ 

శ్రీరామమూ ర్థి తారక = తన్ను గొలిచెడువారినెల్ల దరింపంజేయు, 

(బవ్నాము = పరమాత్ముయకు, అగుట = నీవు వచియించినపగిది నె యంం 

దుట్స సత్యము = నిక్కము, అఆగు౯ = కను కాని = అట్టయ్యు, 

ఈ + మహా + సర్యమ యునిక్ =మహాతు౭డగు నీ సర్వాత్నకుని, సులభము 

గాక =సుక రమగునట్టు కాంచు + పరమ + సు + నూ తేము = తేలీనికొన(6 

దగిర యు త్తమమగు మంచిసాధనము, ఎద్ది=ఎయ్యెడిి నాకుక =నీశిమ్యుండ 

నగు నాక, ఎటింగింపవు + అమ్మ = ఉపదేశింపవమ్మ. “ అదాదయోా2.ను 

యుజ్య చే (ప్రార్థనే ముడుబోర్నవా | ఎదాద్యను.పయుకాతు తయోర్వుజే 

రుజీ ఆపీ॥'” అను వారికారికనుబట్టి (పార్థ నార్థమునందు ము డు అన్నుపత్య 

యములక ఎ, ఏ,ఒ, ఓ, అమ్మ, అయ్య -అఆను మొదలగునవి కలిపి పలుక 

బడున పుడు వుజి, రుడే-ఆనునివి యాదేశములగును గాన “ఎటింగించు 4 య 4 

అమ్మ; అని యుండ౧గా నిందలి మధ్యమపు రుషము(పత్యయమునకు వుడా యను 

నది యాదేశముకాలాగా నెబీంగింపవమ్మ అనురూప ము నిహ్ప్సృన్న మయినది. 
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శా. ఎల జగములకు( దల్లి వగు నో సతీమతల్లీ 1 నీవు చెప్పినయట్లు 

కీకామచందు(డు సంసారసాగరమును దరింపం జేయు పర్యబవ్మా మేయగుట్ల 

నిశ్య_మానుగాని, సర్వాత్నకుం డగు నిమ్మహాత్సుని సుక రముగ చెటు 

దిశ యు త్రమమగు సులభోపాయ మెయ్యది ? దానిని నా కుపదేశింప్ర్రము, 

వ. అనిన విని, నవ్వుచు సీతాదేవి హనుమంతున కి ట్లనియె. 
తౌ. ఈ చందమున! బలుక నాశర్చించి జనక రాజనందిని మందని త 

నుందరవదశారవించయగుచు గంధవవానందనునితో ముందు. జెప్పెడువడు. 

వున నుడివెను. (ప్రతిపదార్థము స్పష్టము. ot 

కేన్. _పత్యగాత్మస్వరూపుం జై $ పరంాసతనకు 

రనుణపరమాతు జె న (శీగరామునకును 
పాలీ a 

నమర నె క్యానుసంథాన$సరణి యెది ? 
యు . © గా 

యదియ యోగంబు సదుపాయ శ మాంజనేయ.౮౬. 
టీ, ఆంజనేయా = అంజనా దేవికొమారుండా (పత్యక్ = బుద్ది 

మొదలగు శార్యకరణ సంఘాత మునకు టై నున్న ఆరం సాకీ చై తన్యము, 
న్యతాపు(డు = స్వరూపము గలవాండు ఐపరంగు జఅగుచు. (బకాళింవెడు: 

రనక్షక్ = త్వంపదలమ్యార్థభూతు డగు నార్శకును, రమణ = సర్వాధిస్టాన 

భూతు (డును పరమ=సచ్చి దానందసాం[దుం డగుట చే సర్యోత్క్భృష్టుండు 
౬ 

నగు ఆత్ఫుఃడు + ఐన = తత్సదచాచ్యు(డును సామెత్పరమాళ్ళుండే 
యగు (శీరామునకును = ఈ (శీరామచం[దునకును సమ... సరణి - సమ = 
జీ వార్శపరమాత్మల కీరువురకు సమానము లయిన, రస = అవస్థా[తయ. 

@ పౌవీత్వ, సచ్చిడానందత్వ, నిత్యత్వములు వెందలగు ధర శ్రనములచేనైన, 
ఐక్య = అన్యోన్య తా దాళ్శ్ళ న్ర్రముయొక _, అనుసంధాన = ఎడ తెగని మనన, 
మనియెడు, సరవిజబాట, ఎద్ది = ఎయ్యది (శొతిస్నృతిసిద్ధమై యున్న దో, 
అదియ = ఆ యను సంధానమార్లమే, యోగంబు = జ్ఞనయోగమన బడ, 
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సత్ + ఉపాయము = (శీరామచం(దునిం దన్నుగా చజుంగుటకం దగిన 

మేలుసూ[తము, 

తా, ఓ యంజనానందనుండా | జగత్తు స్వప్నము, సుషు దీం 

అను నవ స్థా(త్రయమునందును, దినములు పక్షములు మానములు సంవత్సర 

ములు యుగములు కల్పములు మొదలగు భేదములతో భూతభవిమ్య 

ద్య ్రర్తమానరూపముగ నున్న కొలమునందునుు నుదయా స్తమయములు లేక 

యేకాకారముగ నుండి స్వయంపకాళశ మై బుద్ధ్యాదిసర్యసాకీయె పరమ 

(పేమాస్పద మగుట చే. బరమానంద రూపమై, చిదూపమై, త్వంపదలకూ 

ర్గమై పరయ స్వాత్మకును (తనకును), పెనిజెప్పినయట్లు సర్వకాలసర్వావ స్థల 

యందు చేకాకారమై సర్వసాశీయి స్వ పకాశమై సచ్చిదానందఘనంబై 

తత్పదార్థంబగు పరబవ్మామే యగు నీ (శ్రీరామచం[దునకును తత్త్వ 

మస్యాది మహా వాక్యముల చేత సామరిన్వంబునం దనకును రామునకును భేద 

మించుకయు లేదు గాన్క నతంజడే నేను నేనే యకం డని పరస్పరతాడా 

త్న ముతో. చైలభారావిచ్చిన్నముగం |చెంపుళలేని యనుసంధానమే యేది 

కలదో యా యనుసంధాన మే మయోగమనంబడు, నట్టి యోగ మే (కీరాను 

చందునిం దన్న చెలినికొనుటకుం దగిన నులభనూ| కయ. ౮ొజ.. 

జీవాత్మ పరమ్మా తె షక స్వరూప నిచళూపణము - “కబ్లస రాద యో 

వేద్యావై చి త్యాజ్ఞాగ రేపృథక్ | తతో విభశా తళ్ళంవి ై కరాపాన్న భిద్య 

'తే॥[”* అనుటచేత జీవాత్శపరమాత్మలకు నైకరూప మగు (పధానవిషయ: 

మును మనము చబెలిసికొనుటకు. దొలుత బీవాత్మ సత్యజ్ఞానానంద స్వరూప 

మని యెఅం6గం దగియున్నది; కావున నందు జ్ఞానమునకు నభేద(పతిపాదన 

ముఖమున నిత్యత్వము సాధింప(బడుచున్న ది. ఎట్లనిన - విస్పష్ట్రవ్యవ హార 

విశిష్టంబగు జూ గదవస్ట్థయందు జ్ఞానమునకు గోచరము లగుచున్న యాకాశము 
టె థి జ 

మొదలగు పసంచభూతములును, పంచభూత గుణములగు శబ్దము స్పర్శము 
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మొదలగునవియు, ఎద్దులు గుజ్జము లుంబో లె6 బరస్సరవిలక్షణము లగుట 

వలన నొండొంటికి వేట్వజ యున్నవి. ఆశబ్దాదులను దెలిసికొనుజ్ఞానము 

ఆ శబ్ద దులనుండి బుద్ధిచేత వేటు పటుపంబడిన లై యేకాకారముగ వెలుం 

గుచు నుండును. అనలా భుటాద్యుపాధులు లేనపు డాకాశ మేకాకార 

ముగ నుండునట్లు, శజబ్జయు మొదలగు నుపాధుల సంబంధము లేనపుడు 

జ్ఞునయునకు సకరూపత్వము సిద్ధము. 

“త్రథాన్వ ్నే2ఒ.[త వేద్యంతు నరం జాగి లేస్టిరం తళ్భవో2_క స్త 

మోస్పంవికేోకరూపా న ఖిద్య తె” అనుట చేశ జూగరితనమునందు శభ్రాది 

విషయములకు నానాత్వ్యమ వలన భేదమును, జ్ఞానమునకు "సకాకారత్వము చే 

ర్న 

నభేనమును సిద్ధమగునట్లు స్వప్న మునందు(సాడ విషయములే భిన్న ము:లు 

"గాని జ్ఞానము భిన్న ముకాదు. స్వప్నమ నందు. దోపట్టు పదార్థ జాతేయు 

(పతీతిమా త శరీరం బగుటచే నీరముకాదు. జూగరితమునందు. గన్నటు 
థో. ఎట 

వస్తుజాతము కాలాంతరమునందు. జూడందగి యుండుట చే స్థిరము గాన, 

స్వస్నమనియు జాగకతమనియు భేదవ్యవహారమ్యు ఇట్లు స్పష్న జాగరణ 

ములయ6దు జూతమునకో( గల యేకత్వము సుషు కియందును గలదు. 

“సుప్తోతస్య సాము ప్ప తమాబోధోభ వేత్సగ్భతిః | సాచావబుద్ధ విషయా 

జ కము | నః ళు 2_వబుద్ధంతు తచాళమ; | నబోథో వివయాద్భిన్నో నబోధా త్స్వప్న 

బోధవత్ ** అనుట జేత నదుకపోయి. లేచినవానికి నా గాఢన్నిద మందలి 

యస్టానకు యొక్క నే నేమియు నప్పు డెజుంగనను జ్ఞానము గలద్యు ఆ జ్ఞానము 
సృ తి యగునుగాని యనుభవము గాదు. ఆ స్న్మృతియుం దెలియ(బడిన 

విషయము గలది. ఆ నుషు కపియందుం బెలియంబశినవిషయ మన్ననో యజ్ఞా 

నమే యయి యున్నది. నుషుప్త బ్రవస్థయందలి యా యిజ్ఞానానుభవము 

అష్జానమునకు భిన్న మెైనదిశాన్సి క్షైనమునకు భిన్నము గాదు గన నిట్లు 
అవస్థాాళలయమునందును సలభీచాళ్ళక మగుజ్ఞాన మేకరూపమె యున్న ది. 

ఇ బ్లాకదినమనండలి మాట్ల సలయందు క్టూన మేకరూప మగంటు 
7 cn 
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(వతిదినమునందును, గడచచినట్టియు రాంబోవునట్టియు మాసములు సంవత్సర 

ములు యుగములు కల్పములు మొదలగు సమ స్షకాలములయందునుC 

జి దూపమగు జన మేకరూపముగ నున్నది, దీనికి నుళ్చ త్తివినాశే యులు లేవు 

గాన నిత్నమెనది. ఇది స ప . ప యాత త్యమె ఇది స్వయం పకాశము. ఈ చిదూ ఏమగుజ్ఞాన మే క 

యన(బశుచున్న ది. ఇట్లు సంవిదూపమగు నాత్మ నిత్యమనియు స్య పకాళశ 

మనియు సాధించుట చేశ సత్మమరియు సాధింపంబడేనది. “నిత్యత్వం సత్య 

త్వం తద్నస్యా స్తీ తన్నిత్యం సత్యం” అని వేదాంకభామతియందు జాచస్పతి 

మి(శులు చెప్పిరి గాన, నిత్యత్వమునకు చేటు సత్యత్యము గాదు. మజియు 

నీయాత్ళ నిరతిశయంబగు [(సేమకుం బాత మగటచేత నిరతిశయసుఖ 

స్వమాపమై యున్న ది. ఆక్క నిరతిశయ పేమకు( చా త్రమగుటుకు కళళమ్రూన 

భూవం హి భూయాసం” ఆనా నేను లే నన్నమాటకేక యెల్లప్పుడు 

నుండెద౮గాక యను ననుభవము [(పమొణము గాన, నాత్మ (తన) యందలి 

య్మాెపేమ నరతిశయమైన దగుటచేత నాత్శకుం బరమానందత్వమును నివు 

న్నమై యున్నది. కావునం దత్వమస్యాది మహా వాక్యముల యందలి త్వం 

పదార్థమగు _పత్యగాత్మ ఇట్లు యుక్తి చేక సత్యమును జిత్తున్తు నిరతిశయా 

నందమును స్వరాపముగ( గలదని సిద్ధిం చెను. ఇంకను దత్పదార్థ్యమగు నా 

పర్యబహ్మము సచ్చిడదానంచకాపమని [శుతిశతముల చే నుదోషింపంబ కినది. 
ఖు 

ఇట్లు నచ్చి దానందస్సరూపులును, ద త్త పంపదార్గములు నగు (ప్రత్యగాత్మ 

పరాత్మలకు నఖండైక ర సత్వము త్త ప్రమస్యాది మహా వాక్యములయందు 

నుపదేశింపబడినది.  తత్కంమం బెట్టనిన -*ో పరాపరా త్మానోశేవం 

యుక్త్యా సంభావితెకతా | త త్త్వమస్యాది వాక్య సా భాగ త్యాగేన 

లత్య తే” అనుట చేతల బరమాత్మ్శజీవాత్మలకు సచ్చిదానందస్వరూపత్వ 

సామ్యమును జూఫుట యను నుపాయముచేత ేకత్వ మొన్పీంపంబడినది. 

ఆ యేకత్య( ము త్ర త్ర (మస్యాది మహావాక్యముల చేత గూడ స్పష్టముగ 
యు వావ్ ఉట 

కురు ద్ధాంశ పరి త్యాగము చే బోధింపంబడు చున్న ది. అందు “తత్త మని” 
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అను మహావాక్యము యొక్క యర్థజ్ఞఃనము ఆవాక్యమునందలి తత్ అను 

మొదలగు  పదములయొక్కా యర్థము తొలుత చెలియనిడి కలుగదు 

గాన, తత్ అను పదముయొక్క_ య్ మెట్టనిన “జగతో యదుషా 

దానం మాయామాడాయతామనీం | నిమిత్త శుద్ధ్భసత్వ్యాం తా ముచ్యతే 

ట్రవ్మా తద్దిరా” అనుటచేత సచ్చిడానందలక్షణమగు "నే పర్యబవ్మాము 
తమోగుణ,పధాన యగు మహామాయ నుపాధిగాం జేకొని చరాచరాళ్ళ్మక 

ముగు కార్యజాతమునకు నుపాదానభూత ము (అధ్యాసాదిస్థానము అగు 

చున్నదో, విశుద్దస త్త (| పధానయ/ నామాయను నుపాధిగాం గైకొని నిమి. 
త్తు (ఉఊపాదానకారణాదికము "నెబీంగిన క ర్త అగుచున్నదో, ఇట్లు నిమి 
త్తొపాదానోభయాత్మ్మకమగు నా(బవ్మాము “త త్త మసి” అను మహా న 

ది రం 

వాక్యయనందలి తల్ అను పదము చేత. జెప్పంబడుచున్న ది. 

ఇక త్యంపదార్థం బెట్టనిన. 

య దా మలిన సతాం తాం కామక ర్మాదిదూసి తాం | ఆదకే 

శత్సరం (బవ్మా త్వంపదేన తదోచ్య తే” అనుటచేత "నచ్చి డానందల క్షణం, 
ఖగు నాబవ్మామే యే యవస్థయందు నించుక రజ సమోగుణములకలయిక 
చేత మళలినసత్వ(పధానమొ కామకర్మాదులచేం గలుషితమై యవిద్య నాం 
బడు నామాయను నుపాధిగాః జేకొనునో యప్పుడు త్వం అనుపదము ేం 
బలుకంబడును - 

మహావాక్యార్లం బెట్లునిన. 
p (a8) ' 

ళళ (తితయీమవీ తాం ముక్త్వా పరస్వర విరోధినీం ! అఖండం సచ్చి 
చదావందం మహావాక్యేన లక్ష్యుతే ** అనుట వేత తమళ్యపధానయు విశుద్ధ 

సత్వ పథానయు, మలిన సత్త్వపధానయు నని ము_ల్తెజంగులం బరంగట చే 

నొండొెంటికి విరుద్ధములగు నామూలాజ్ఞూనములను మూడిటిని విడిచి భేదవిహీ, 
నంబై సచ్చిదానంద బవ్మాము మహావాక్యముచేం దోపట్టును. ఇట్లు విరు: 
చృంళ పరిక్యాగతాపం బగు లకణావృ శ్రిచే వాక్యార్గబోధనము లోక 
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వ్యవహారమునందును గన్నట్టు చున్నది యె ట్లనిన-ాో సోయ. మిత్యాడి 

వాక్వేషు విరోధా త్తడిదంతయోః | త్యాగేన భాగయో రేక ఆ[శయో 

లకు తే యథా | మాయావి ద్వే విహాయెన ముపాధి పసరజీవయో;ః | అఖం 

డం సచ్చిదానందం పర్యబహైవ లక్యుతే ” అనుటచేత “* సోయం, 

దేవద త్తః ** ఆను మొదలగు లౌకిక వాక్యములయందు వాడే యి 

దేవదత్తు. డనునపుడు వాండు విడు ఆను విరుద్ధాంశములను విడుచుట చేత 

నాశ్రయభూత మగు నొక్క_దేవద త్తస్వరూపమే తోపట్టునట్టు పరమాత్మ 
జీవాత్శలకు నుపాధు లగు పూర్వో కమాయావిద్యలను "రెండింటిని విడి 

చినచో నఖండైకరసం బగు చిదానందలక్నణపర[ బవాయు తీ త్ర ప్రమస్యాది 

మహావాక్యముల బే గోచరంబగును. మొదట. బరమాత్నుండు గలండను 

పరోకు జ్ఞానము పుట్టియుండలా, తత్త్వమస్యాది మహా వా క్యార్థపరిజ్ఞానము 

చేత నపరోకుజ్ఞానము కర మలక న్య్యాయమున నతినులభ ముగం గలుగును. 

పరోకుజ్ఞానము బుద్ధిపూర్వకముగం జేసీనపాపముల నెల్ల. దొలంగందోని 

చి _త్రశుద్ధిని గలిషించును. విదప నపరో “కి జ్ఞానము జననమర ణాదిదు ౩ఖరూప 

సంసారమునకు మూలకారణంబగు మూలాజ్డునమును సమాలముగం దూలం 

దోలును-అను నీయంశము ““వాక్యమ(పతిబద్ధం స త్పాక్పరోమావభాసతే! 
క రామలకవద్శోధ మపరోత్షం (పనూయ తే | పరోతం (బవ్మావిజ్ఞూనం 

శాబ్బం దేశికపూర్వకం | బుద్ధివూర్య కృతం పాపం కృత్స్నాం దవాతి- 

వహ్నివత్ | అపరోతిత్శ విజ్ఞానం శాబ్బ్దం దేశికపూర్చకం | సంసార 

కార కాజ్ఞానతమస శృండభాస్కరః”” అని వి ద్యారణ్యమునుల చే. (బతిపా 

దింప(బడీనది. 

వ. ఆ యోగం బభ్వ్య్యాసయోగంబు జ్ఞానయోగం బన ద్వివిధం 

దబ యొప్ప నం దఫ్యాసయోగంబు (వాణాయానుం బన 

విలసిల్లు, నదియు (బెక్కతంబు, వై కృతంబు, గేవల. 
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కుంభకంబు ననం (ద్రివిధం బయ్యె నందు. (బౌాకృతంబ 

మం(త్రయోగంబు, వై కృతంబు లయయోాగంబు, ' గేవ 

కుంభకంబు హళశయోగం వీ (తివిధ పాణాయామయో॥ 

లకు యను నియ మాసన ( పాణాయాూమంబులు పూర్వా 

గంబులు, _పత్యాహార థ్యాన ఛారణా  సమాధ్లు లుళ్త 

రాంగంబులగు; నం దహింనా సత్యా స్తేయ (బహ్మూచ క్యా 

పరిగవాంబులు యమంబులు; సొద తప స్పంతోవ 

స్వాధ్యా యేశ్వర (పణిధానంబులు నియమంబులు, వీరా 

సన న్వస్తికానన పద్మాసన యోగాసన కూర్మాసన 

భ|దాసన సీద్ధాసన సింహాసనాదికంబు లగు చతుకు త్తరా 

భీత్వాసనంబుల నీమూండింటి నభ ఫ్ర్సెంచి యంతటం. (బాణ 

నిరోధంబు సేయందగు నందు స్వభావనియత ేచకపూ 
రకకుంభక[కమంబులచేత, _చేకవింశతి సహ్మన వట్భ 
"తాధ్ధిక సంఖ్యా౭.జసానుం|తౌనుస్థానంబు మం(త యో 

గంబ్బు (పతిదివసాభ్య _న్త రేచకాది (తివిధానిల సంయ 
మన పూర్వకం౦ంబుగాం (బౌణవృ_ల్లీయం దవానంబు, నపాన 
వృత్తీయందు. (బాణంబును, లయంబు గావించుట లయ 

యోగంబు. మూలబం ధోడ్యాణబంధ జా లంథరబంధ 
పూర్వకంబుగా శేచక పూరకంబుల నుడిగించి (పాణా 
పానంబుల రెంటిని శేయింబగ లొక్క_చందంబునం గుంభిం 
చుట వాళయోగం వివి (తివిధ పాణాయామంబులు. విష 
యం౦బులవలన నిందియంబుల మరలించుట _పత్యాహో 

రంబు. సగుణ నిర్ణణాత్మక వ స్తుచింతనంబు థ్యానంబు, 
మూలాభారాది చేశంబులం జి త్తంబు నరికట్టుట థఛారణా 
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రూగంబు. నిర్మల నిశ్చల చిత్తవృత్తి నిర్గుణబవ్మా 
అవన జాకి య్ 

త్వంబు సంపాదించుట సవికల్ప నిర్వికల్పాత్మక సమాధి 

యోగం పి ట్ట్వైంగంబులు గలిగి యాయభ్యాసయోగంబు' 

(పకాశించు; నది యపరిపక్య చిత్తులకు యోగ్యం బతి 

దుర భం బిడి యణిమా ద్య స్టైశ్వర్యంబుల నొసంగుచు య ర) 6 

నాత్మేజ్ఞానంబు. [బకటంబుగాల జేయు. ముజియు. [(టవి 

మల చిత్తులకు జీవ బహ్ఞైక్వ జ్ఞానమా తంబు నిచ్చు న న 

సులభం బైన జ్ఞానయోగంబు స రాజయోగం బనంబడు; 

వీరంటికి “కీరామచరణకనులభ క 8 కారణంబు; చానికి 

వై రాగ్యంబు మూలంబు. వినుము. ౮ ఆ 

టీ. ఆంజనేయా ! వినుము = ఆ యోగ్యపకారంబుం జెప్పెద నాల 

కీంప్రుయు, ఆయోగంబు = (గ ఐత దాత్మ § మిదం సర్వం అను (శుతి 

చేశ జిన చిదాత క ంబగు నీస్థూలనూకు[ పపంచం బెల్ల బరమాత్ళుని చే, 

వ్యాపింప జేయంబడియున్న దిగాన నాపరమాత్ముండు సర్వాంతర్యామి యని 

తెలిసికొనుటయే [(శీరామచం[ దత క్ర ప్రేసరిజ్ఞానమునకో సులభోపాయ మగు) 

పూర్వ క్షయోగము. అభ్యాసయోగంబు = (మందాధికారులు మొదట 

"దేర్చుకొనందగినది గాన అభ్యాసయోగ మని జ్ఞునయోగంబు = 

(ఊఉ ల్తమాధికారు లవలంబింపందగివది శాన) జానయాగ మనియు, డివి 

ధంబు - వ = ఇరు తెజుంగులు గలదై, ఒప్పుక్ = తగును. అందుక్ = 

ఆ నెంటిలో, అభ్యాస యోగంబు = మొదటిది యగు నభా సయోగము, 

(పాణాయామంబు - అనక్ = వాయుధ"రణరూప మగుచు, విలస్ల్లుక్. = 

ఒప్పును అదియుకా = (పాణాయాదుచూపమగు నా యఫఖ్యాసయోగము, 

(పాకృ్ళతంబు = నర్బ సామాన్య మగుట. (వాక్ళతమనియు, వె కృతంబు= 

లయరూపంబగు మార్పు గలదగుట వేత వైక్ళత మనియు, కేవల కుంభ 
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కంబు = వాయునిరోధ మే (పధానముగల గలదగుట చేతల గేవల కుంభ 

కము అనక్ = అనునట్లు, (తివిధంబు = ము తేఆంగులు గలది అయ్యెక్= 

అగుచున్నది, అందుక = ఆ (పాకృతిమ మొదలగు మూండింటిలో, 
(పాకృతంబు = మొదటిది యగ (పాకృతయోగము, మం(తయోగం బు జ 

త త్తన్మం[త పురశ్చరణరూప ముగు మం[తయోగము. (ఇది “ అధమం 

మంత చింతా స్వాత్ | త ర్తన్గం|త్ర ఫురశ్చర్యా క్పి త్త భమణ హే 

తవః *” అనుట చేత మందాధికారులకు యోగ్య మయినది) 3 వైకృ 

తంబు = ెండవదియగు వెకృతమనునది అయయోగంబు = (పాణా 
పానవృత్తుల పరన్పరవిలయము గలది గన  లయయోగ మనం 
బడున్యు కేవల కుంభకంబు = మూండవదియగ “కేవల కుంభకము వాఠ 

గాన వాఠయోగ మనంబడును, ఇట్లు ఈ...మలకో - ఈ = చెప్పబడిన 
లక్షణములు గల్క (తివిధ = ముత్తెఅంగలు గల, ( సాకాయామమయొోగ 
ములకుక = వాయుధారణము '(పధానమశగాయగల య ఫ్యా సయోగములకు, 
యమ - నియమ “+ ఆసన 4 [పాణాయామంబులు ఇ వత్యుమాణ లక్షణ 
ములు గల యమమ్యు ఆసనములు పొతాయావుయ్యు అను నాలను. 
వూర్య. + అంగంబులు = తొలుత నభ్య సింపందగిన యవయవములు; 
(సత్యాహార + ధారణా + ధ్యాన + సమాధులు = ముందు. జెప్ప 
జోవు స్వరూపములు నల (పత్యాహారము, ధ్యానము ధారణ, సమాధి, అన 
నాల్టను, ఉ క్రేరాంగయలు = యమానులు స్థిరపడిన వీమ్మట నభ్యనీంప( 
దగిన యసయవముల్కు అందుక్ = ఆ యమనియమాదు లగ చెనిమిది 
యంగములలో అహీం,..బులు - అహింసా _ 
వండుటయుు, సర్య = నిక్మయును జెపుటయు అస్తేయ = దేనిని దొంగి 
లింపమియు, (చాహ్మచర్య = శ్రీ పరా జ్ముఖత్వముతోం జేయంబడు (వత విశేషమును అపరిగ వాంబులు - దేనిని జేకొనకుండుట యు ననునిని యమము 
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అనబడును. శౌాద...(పణిధానంబులు - కౌచ = న్గూల నూకు శర్రీర 

పారిశుద్ధ స్రమును, తపః = విధ్యుక మగు చాంట(దాయణాదికమును 

సంతోష = చి తృస్వస్థత యు, స్వాధ్యాయ = “స్వాధ్యాయో౭.. భ్యేతవ్య” 

అను (శతి చే ఫలవదర్థావబోధపర్యంతమగు వేదాధ్యయనమును, ఈశ్వర! 

(పణిధానంబును = భగవదనుసంధానమున్కు ఆనునివి నియమంబు అన 

బడును; వీరాసన + స్వన్నికాసన + పద్మాసన + యోగాసన + కూర్మా 

సన 4 భ(చాసన + సిద్దాసన + సీంహాసన + ఆదికంబులు జ విరాననము 

స్వ స్పికాసనము పద్మాసనము, యోాగాననమ్ముు కూరా శ్రైననము, భ[చా 

సనము సీద్దాసనము, సింహాసనము మొదలగునవి అను = అనునట్ట్క 

చతుః 2 ఉత్తర + అశీతి + ఆసనంబులు = ఎను బదినాల్లును ఆసనము 

లనంబడున్వు ఈ మూండింటిక = యమనియమాసనము అను నీ మూంఃటిన్సీ 

అభ్యసించి = పరిపాటి గావీంచ్చి అంతటక- = తరువాత, (పాణనిరో 

ధంబుక్ = బాయుధారణను, చేయక + తగుక ఆ అభ్యనింప చల 

యును, అందుక = మింద నుష్మకమింపంబడిన యభ్యాస యోగ భేదము 

లగు మం[తలయవాఠయోగముల మూండిటిలో, స్వ... చేతక్ - స్వభావ 

నియత = (పాణాయామమునకు స్వత స్పిద్ధ ముగ నియమింపబడిన, రేచక = 

గర్భకోశములో నున్న వాయువును బైకి విడుచు టయు, వూరశ = పిమ్మట 

మె నున్న పరికుద్దవాయువును గర్భ ములోనికిం వీల్సి నింఫుటయు, కుంభక = 

అట్లు పూరించిన వాయువును మరల? బెకి రాకుండ నిలుఫుటయు, (క్షమం 

బులక్ = అను నీ రీతులచేత్స్క ఏక...అనుస్టానంబు - ఏకవింశత = ఇరు 

వదియొక్క నవా(స = వేలును, నట్స్బృత = అజునందలును, అధిక = పె 
Ra 

చెచ్చుగం గల, సంఖ్య = తెక్కు_పరిమితిగల, (ఇరువదియొక వేల యాజుం 

చందలు లెక్కు_గల) అజపామం,తే = మం[తవర్ణము లను నోట జవీంప 

కుండ శేచకాదులయందు ఫావించుచుండుట యజపామంత మనయడును 

“గాన, నట్టు యజపామం([త్రముయొక ౪, అనుస్థానంబు అ ఫురశ్చర్య, మంత 



౨౧8 నీతారామాంజ నేయ సంవాదము [ఆక్యా.ం. 

రకాగంబు=[ పాకృతమను పేరుగల మం తీయోగ మగును (సతి... కాకా. 
(పతిగివన = దినదినముతందును, అభ్య స్త = పరిపాటి చేయబడు చుండు 

శేచక = మిందంజెప్పీన శేచకళము అది=మొదలగు, (తీవిధ = ము తెజంగు 

అగు, (వాణసంయమన = (పాణాయామములు, పూర్వక ంబు-గాక్ డా 

తొలుత గలుగునట్టుగ, (పాణవృ్ఫ త్తినుందు = నాభీ పదేశ ఘనుండి 

మిందుగం (బసరించు (పాణవా మువుయొక్క వ్యాపార సునందు, మో 

నంబును, 'నాభిదగ్గఆనుండి (కిందుగం (బసరిం చెడు న పానవాయువును 

ఆపాననృ త్తియందుక్ = ఆ యపాన వాయు వ్యాపార సునందు, (పాణం 

బున్యు వూరోో క పాణవాయునున్సు అయంబుక్ = లీనమగపనట్లు, 

చేయుట = కావించుట, లమయోగంబు= వై కృతమనంబడు లయయోగం 

బిసను. మూల... కాక్ = మూాలబంద 4 ఆడ్యాణబంధ + జూలంధర 

బంధ + వూర్చకంబు అ కాక్ ౬ యోగశా స్త (పసిద్ధ ములగు మూత్ర 
బంధము ఉజ్యాణబంధము జాలంధర బంధము అనియెడు మా(డుబంధ 
ములు మొదటం గలుగునట్టుగ, రేచక వూరకములక్ = పూర్యోో కృ లక్షణ 
ములు గల లేచక పూరకము లను శెండింటిని, ఉడిగించి = చేయుట కూని, 
పాతాపానంబు౪క్ = శేచకముం జేయుటచేత నాభీ పదేశ మనుండి 
మిందుగం బైకి నచ్చెడు పాణవాయునున్కు పూరక మేత, (గిందుగలోవు. 
నపానవాయువున్కు శెంటినిక = ఈ అెండు వాయువులను, కేయిం 
బవళ్లు = రాతియందును బగటియందును ఒక -వందంబువకొ = నీక 
రీతిగా, కంభించుట = నిలుపుట, వాఠయోగంబు = “కేషల కంభక మరి 
యెడు వాశయోగ మగును, ఇవి = ఇట్టిల కీణములు- గల 'మంతలయ 
పార ములు, (తివిధ = ముత్తిజంగ లగు, (వాణాయామంబులు = వాయు 
ధారణము లగును; విషయంబులవలన” =శ వై "దివిషయ ములను జీ, ఇం 
యంబులక్ = డో_ౌదీందియ సులను, మరలించుట = మళ్లీంచుట, 
(పత్యాహారం౦బు = (ప్రత్యాహార ఛ్యాన ధారణ సమాధు లను నుత్తరాంగ 
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ములు నాల్చిటిలో మొదటిడియగు (పత్యావోర మగును. సగుణ... చింత 

నంబు - సగుణ = అపవాత పాప్తత్వా ద్యనంక కల్యాణగుణ విళిష్టంబును 

నిర్గుణ = హేయగుణ వరితమును, ఆక్నక = స్వరూపము గల, వసు ఇ 
౧ జె అవీ 

పరవస్తువుయొక్కు చింతనంబు = సంకతానుసం ధానమ్ము ధ్యానంబు = 

ధ్యాన మనంబడున్వు మూలాధార + ఆవి + దేశంబులక = మూలాధారము 

మణిపూరము అనానాతము మొదలగు (పదేశములయందు, చిత్తంబుక్ = 

| మానసమును, అరికట్టుట = పూరక వాయుధార ణచే సంకల్పాదులు 

లేకుండునట్లు నిలుప్రట్క ధారణాయోగంబు = ఉత్తరాంగములలో మూండ 

వదియగు ధారణ యనంబడును. నిర్మల. ..వృత్తిక -నిర్ముల = కామ క్రోధా 

ద్యవిద్యామలములు లేనిదియు నిశ్చల = ని జెప్పినధారణ చెం జలనము 

లేఎడియు నగు, చిత్త = అంతఃకరణ ముమయొక్క్క, వృ త్తిక్ = వ్యాపారము 

చేత, నిర్ణుణ + (బివ్మాక్వంబుక్ = హేయగుణవరితకం బగు పరవస్తువు 

యొక్క. తౌ దార్శ్మ మును, సంపావెంచుట = (భమరకీటక న్యాయ మున. 

బడయుట్స _ నవికల్ప...యోగనంబు - నవికల్ప = భగవద్దుణానుసంధాన 

రూప నుగు సవికల్పము, నిర్వికల్బ = భగవ త్తాదాత్మ్యరూప మగు నిర్వి 

కల్పము, ఆక్న్మక = స్యయాపముగల్క సమాధియోగంబు 'నాల్దవది గు 

సమాధియోగ మగున్యు ఇట్టు = ఈ రీతిని అష్ట + అంగంబులు = యమ 

నియమాదు అగు నెనిమిదియవయవముల్బు కలిగి = కలదగుదు అభ్యాస 

యోగంబు = తొలుత నిశ్చేశింపంబడిన యభ్యాసయోగమ్ము (ప్రకాశించు = 

వెలయున్యు అది = ఆ యఖ్యాసయోగము, అపరిపక్వచిక్తులకు = చిత్త 

శుద్ధి లేని మందాధికారులక్షు, యోగ్యంబు = (పధానముగ నభ్యసింప(దగి 

నదియు, అతి దుర్గభంబు = ఆసనబంధము వాయుభారణ మొదలగు 

కస్టతేరాభ్యా సములు గలుపటంజేని గురుళుభూహాదికము లేనిచో సాధా 

రణముగ లఖింపనిదియు నగును. ఇది జు పట్టుదలతో నభ్యనింప[బడిన య 

రోగము అణిమ + ఆది + అప్ట్ర 4 ఐళ్వర్యంబులక్ = అణిమ మహిమను 

14 
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ముదల నెనిమిది యోగ సిద్ధులును, జసంగుచుక్ =కలుగంజేయుచు, ఆత @ 

జూనంబుక్ = మాక్షమునకు యుఖ్యసాధన మగు (బస్మాజ్ఞానమును గూడ స్తీ ఇ 

(పకటంబుగాక్ - చేయున్ = పూర్ణాభ్యాసకలకుం బట్టునడునట్లు కావిం 

చును మటియుక్ = ఇంకను (ప్రవీమల + చిత్తులకుణ = శమదమాదు 

లచే బరమపరిశుద్దమగు బుద్ధి ౫లవారికి జీవ + (ద్రవ 4- నిక్య + 

జ్ఞునమ్మాత్రంబుక 2 (వత్యగాత్మ పరమాత్మకు లకు న భెదజ్ఞానమును మ్మా తమ్ము 

ఇచ్చు జ కలిగించెడ్కు అతి నులభంబు - ని = మిగుల ననాయా'సముగ 

అఖ్గించునది యగు, విజ్ఞానయోనంబు = తోలుత్ నుషకమింపంబడినవానిలో 

శెండనది యగు క్ఞనయోగయు, రాజయోాగంబు + అనంబడుక్ = రాజ 

యోగ మని చెప్పంబడుచున్నది. ఈ శెంటికకా = అభ్యాసయోగ జ్ఞాన 
' Gy 

యోగములు శఅెండింటికిన్సి (శీ...కారణంబు - 1 రామ = '్రీ! రామ 

చందునియొక్ళ్య, చరణ కనుల = అడుగుంద మ్ములయందల్సి భక = 

నిరతి య జ్పీసుర్, కారోణంబు = మూలము; దానికిక = ఆ భగవ 

ద్భృోకి క్ వైరాగ్యంబు యా ఇహామ్ముత ఫలభోగ విరాగమఘ్యు వవొలంబు జ 

నిదానము అగును. 

తా. శ్రీరామచం్యద్రత త్త పరిజ్ఞానమునకు నుపాయభూత మగ నా 

యోగము అఫ్యాసరూపముగను జ్ఞానరూపముగను నిరు తెణంగులం బరంగ్యు 

నీ రెండింటిలో నఖ్యాసయోగము _పొాణాయామ్మపధానం బె. (పొకృత 

వైకృలే శేవలకుంభక జేవములచే మూ(డురీతులం దగు, (పాక్ళతము 

తత్తన్మం్యత పురశ్చర్యాత్మకము, వైకృతంబు మనోలయాత్మకంబును, కేవల 

కోంభకంబు (పాణధార ణాత్మక మై విలసీల్లు నిట్లు మూండువిధములుగ 

నున్న యయా యభ్యాన యోగమునకు యమము, నియమము ఆసనము, 

వాయునిరోధము నను నాల్లును మొదట చేర్చుకొానం దగినవి. వీమ్మట 

ప్రత్యాహారము - ధ్యానము - ధారణ = సమాధి. - ఆను నాల్టును నలి 

వాటు నేయ(దగినవి. యోగమునకు బూర్యో తృరాంగము లగు నీ యెని 
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మిదిటిళేో శే పాణీని బొధింపమియ్సు బేనిని దొంగిలింపమియు, ్ర్రీపరా 

జు ్భఖుత్వయుతోో గూడిన (బవ్మానిస్ట యు, జనిం బుచ్చుకొన కుండుటయు, 

నను నీనాల్లును యమము లనంబడును. దేవాళుస్థియుం జి త్తశుద్ధియు( గలు 

నట (తివిధం బగు తపస్సు, నిత్యసంతుస్థ్రి, వేదాధ్యయనము, ఇస డైవత 

ధ్యానము, అను నీ మైదును నియమము లనయుడును. వీరాసనము, స్వ షి 

"కా సనము, పద్మాసనము సముదలగు చనెనుబదినాల్లువిథ ములు గలవి యాసనము 

అనబడును, మొదట నీ యమనియమాసనములను బాగుగ నేర్చుకాని తరు 

వాత వాయుభారణ మును గావింప వలయును. పొ ణాయామరయోగమునకో 

[(బభానముగ నియమింపంబడిన ేచకము పూరకము కుంభకము వీనిని గమ 

ముగం జేయుచు నిరువదియొక వేయి యాజునూఅంమాజులు అజపూగాయ త్రీ 

మహామం క ఫుఠశ్చ రణము మం, తయో మనంబడు పాక్ళత యోగ మశ 

మజటియంం | బతిదినస మునందు నభ్యనింపయబడు శేచక పూరక, కుంఛ్రూకయుల జే 

వాయుధారణంబు గావించుచు మాందుగం (బసరించుచు ముకుగ్పుకొనయం 

దుంజెడు _పౌణవాయువునందుం (గిందుగ6 |బసరించుచు సోయువు మొద 

అగుపట్ల నుండు నపానమును, నీయపానమునందు' (బాణమును నిట్లొకదాని 

యం దొకదానిని విలీనము -గావించుట వైకృత మనంబడన లయయోగం 

బగు. ఎడమశాలిమడను'జేక గుదస్థానమను గట్టిగ నొక్కి యందలి యపాన 
వాయువు నాకర్షించి (పాణవాయువునందు ( జేర్చుట', మూలబంధమ్ము 

కుడికాలినుడము చేత నా ఫీస్థానమును నొక్కా (పాణవాయువుశందు. గలనీన 

యప్తానమును (గిందుగ రాకుండ నిలుపుట ఉడ్యాణబంధ మనంబడును, 

కుత్తుకను (కంథమును) దగ్గజిగ ముడిచి గడ్డయను కదలకుండ వృాదయదేశ 

మున హోపీ యొండొంటం గలసియున్న (పాణాపొనవాయువులను జలింప 

కుండనిలుపుట జూలంధరబంధ మగు, ఈమూడుబంధముల చేతను శేచకపవూగ 

కములను మౌని పైని జెప్పిన (పాణాపానవాయువులను రెండింటిని రాతిం 

బన 'శ్లేక రీతిని గుంభకము"చే నిరోధించుట కేవలకుంభ కమనంబడు వాఠయోగ 
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నుగ్యు నిట్లు మాలబంధోజ్యాణబంధ జాలంధరబంధఖభేదముల2ే మూండు 

విధములుగ 6 (బాశాయామము భాసీల్లున్యు జంక శబౌదివినయ ములయందు 

[శో_కౌ దీం దియములC (బసరింపపండంజేయుట (ప్రత్యాహార ౦ బనంబడును, 

ష్థసత్ష్వ్య్యపధానమాయోపాధికం బై బె సర్వజ్ఞ త్వాది గుణవిశిస్ట్రం బైన పర 

మేశ్వర వైర న్యంబును, (తిగుణాతీతం బగు శుద్ద (బహ్మా చైతన్యమును నిరంత 

రము మననముసేయుట ధ్యానంబన(బడు. మూలాధారము మణిపూరము 

'మొదలగుస్థానమలయందు మనంబును జలింపకుండ నిలుపుట ధారణ యనం 

బడును. లేశాచిదోనవమూపితము గాక చాంచల్యములేని మనో వ్యాపారము 

చేక శుషబవ్మా భావమును బడయుట సవీజనిర్బీజకూపంబగు సమాధి యనం 

బడు. ఇవ్విధమున యమనియమాసనపాణాయానము పత్యాహారధ్యానధారణ 

న్రమాధు లను చెనిమిది యనయనములు గలదగుచు మొదటిదియగు నభ్యాస. 

యోగకు వెలుం గొందు. ఈయోగంబు చిత్తశుద్ధి లేని మందాధికారులకు 

ముఖ్యముగ నాచరచీయంబు. మజియు నిది సధ్దురుశు[ శూష తేనిచో బట్టు 

నడద్యు దీనివలన యోగ సిద్దుండు తా నవసరమగునపుడు మిగుల సూత 

స్వరూఫుండగుట యణిమ్క గడు. బెద్ద యగుట మహిమ, మిక్కిలి తే లికగ 

నుండుట లఘీమ్ము మిగుల బరువగుట గరిమ, ఎంతదవ్వయిన నిముసమున6 

జనంగలుగుటయు. బడయరాని దానిని బడయుటయు. (బౌ ప్టీ కోరిన కోరి. 

కలనెల్లం బొందుట (పాకామ్యము, అన్నిటను అభుట-నానుటనసామర్ధ కమ 
నలిగియుండుట ఊఈశత్వము అన్నిటిని లోంబజచుకొనుట వళిత్వము - అను 

చెనిమిది విఖాతులును లభించును, (బహ్మజ్ఞానముగూడ బట్టువడునుగ ఇంక. 

శెండవదియగు జ్ఞూనయోగంబు పరమపవిత్రం బగుచి త్తము గలవారికి. (బత్య 

శాళ్ళువరమాళ్ళులకం గల యఖభేదమును చెలుపుచు నత్యంతనుకరం బై బె రాజ 

రరూగమక పేరం బరంగు. ఈలెండుయోగములకును (శీరానముచం దునిపాచా 

రవిందములయందలి నిశ్చలభక్రియే హేతుభూతం బగు, ఆభ క్రికీ నతుల 

వెరాగ్యంబు (ప్రధానం బగు, 
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వి శేషార్థములు, కక యోగాంగానుస్టానాదశుద్ధిక యే క్షైూనదీ ప్రీ రా 

వి వేకఖ్యా తేః * అను పాతంజలదర్శననూ[ తము చేత యమనియమాదులగు 

"నెనిమిదియో గాంగ ములను క్షూనపూర్వకముగ నభ్య సించుటనలనం వాపాది 

రూపమగు మలము ల్నీణింపంగా వివేశఖ్యాతికి (ఆత్మానాత్మవివేకము గలు 

గుటక) మూలకారణముగు జ్ఞూన ప్రకాశము లభించును. అవి యోగాంగా 

భ్యాసమునకో ఫలము. ఇట్లు యోగాంగముల నభ్యనించుటవలన 6 గలుగుఫల 

మును జెన్నీ తత్స గయాపలక్షణములును విశేషఫలములునుగూడ నందు వివ 

రింపంబడినవి. ఎట్టనిన * యమనియమాసన [పాణాయామ (పత్యాహార 

ఛారణాధ్యాన సమాధయో2_ సై సివాంగాని *” అనునూ[తముచేత స్వరూప 

కథనమమా[తేము చేయంబడినది. వీనిలో ధారణ మొదలగునవి సమాధికీ 

సాతమూదుపకారశములు, యమనియమాదులు యోగపరిపంభు లగు హింసాదు 

లను సమాలముగC బెకలింపుచు సమాధికి నుపకరించుచున్న వి. వీనిలో నాన 

నము మొదలగునవి పెపెవానికి నుపకరింపుచున్న వి. ఎట్టనిన నాసనజయము 

గలుగలా. (శాణాయామము స్థీరపడును శాన నాసనము (పాణాయాను 

మునకు నుపకారకము, ఇట్లు (పాణాయామము (పత్యాహారమునకున్వు 

(బత్యాహారము భారణకును, ధారణ భ్యానమునకును, ధ్యానము సమాధికిని 

నుపకరించుచున్న వని యొజు౦గునది. 

అందు యమములు, J 

“ అహింసా సత్యా. నేయ |బహ్మచర్యాపరి గ్రహా యమాః ”” అను 
సూ[తముచేత నన్ని విధయులచే నెల్లప్పుడు నేపాణికిని _దోవాము (పాణ 

వియోగము) “చేయకుండుట యహీింసయగును, (పధానమగు నిది లేనిచో “, 

మాలభాతములగు యవునియమాదులు నిష్బ లములగును. వాకు్కు_ శేతను గాని .: 

మానసము చేతను గాని యనృకము నంటకుండుట సత్యమనంబడును. పెర్మ 

సొత్తును (ముచ్చిలకుండుట య స్టేయము నాయుడును. ఇంద్రియనిగవ్యూన్యూ 
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కయ నుపైం పయ నియమనము-(బవా బ్రచర్యముం భోగ్యసాధన ములగు వివ 

యములను “అర్థానా మార నే దుఃఖ ఒరి తొనాంద రక్ష మే, నాశేదుఃఖం 

వ్యయేదుఃఖం సర్వదుఃఖమయం భనం *” అని తలంచి యొరులవలన ధన 

మును జేకొనకుండుట యపర్శిగవాము-అనునీ యెదును యనుము లనంబడును, 

“కాచసంతోన తపః స్వాధ్యాయేశ్వర (పణిధానాని నియమాః* శౌచము, 
శిండు విధములు - చావ్యామనియు నాభ్యంతరమనియు. ఇందు నీళ్లు మొద 

లగువానిచే నొడలు గడుగుకొనుట మొదలగునది చబావ్యాకెచ మనయిడును, 

మె[తి మొదలగువాని చేత మనఃకాలువ్యమును బాపుట యాభ్యంతరకౌచ 

మనంబడును. ఇందులకు “సుఖదుఃఖ సుకృత దువ్ము.. ఎలేయుతమనుజే స్వ 

నిశమేన మై, త్రీకృపయోః ! వార్ష, స్యో పేకుయాభావననయాభ వతి చి తనె ర 

లం” అని నాచే రచియింపంబడిన యోగచింతామణి కారి కార్థము నను 
సంధింపవలయును... ఎట్టన - పుణ్యాత్ములగు సాధువులు సుఖువై యుండు. 
టంజాచి వారియెడ నీర్ష్యుబుద్ధిని మాని సామనస్యము గలిగియుండుట చేతను, 
దు?ఖపడుచుండు దీనులను జూచి యుసేశీంపక వీరి కీదు౩ఖ మెట్టు పోవు 
నని మ్య దేవునిన లె. గనికరము గలిగియుండుట చేతను, మిక్కటముగం బున్న్నె 
అను చేయువారిని జూచి ద్వేవబుద్ధిని మౌని (పోత్సావాపణచుచు సంత 

సీంచుచుండుట చేతను, పాఠకక్రారులయెడ నుదానీన బుద్ధితో బ్వేషము లేక 
యుండుట చేతను జి రము (పసన్న మగును. ఈ చిత్తప సాదన మే యాభ్య 

ల 

రకు న్థయగును. గపెని జెవ్పీన యహింసాదులు సంత తాభ్యాసమువలన సుస్థిర 
ములు కాలంగా. గలి డు సిద్ధులుగూడ వివరింపంబడీనవి, ఎటనిన * అహీం 

రం 

సాాపతిస్టాయాం తత్సన్నిధా ఏర త్యాగః ” అనుటచేక నపాంసాపరుని 
హెౌంతను సవాజవై రముగలపాము ముంగిస మొదలగునవిగూడ పరస్పరవిరోధ 
(యును విడిచియుండును. * సల్య పతి స్థాయాంకియాభల్మాళయత్వం”” అనుట 
రవీ సత్యాభ్యాసకీలుండగుయో? యెట్లు పలికీన నట్లు తప్పక కార్యములు: 
వ ఛో, “బుకీణాం పునరాద్యానాం వాచమక్థోనుధావతి”” అని భవ 
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భూతి. “అ సేయ పతిస్థాయాం సక్వరత్ర్నోపస్థానం” అనుట చేత న_స్టేయ 

మనుయోగాంగము స్థీర పడినయోాగకిం గోరనక్క_జ లేకయే దివ్యములగు (కేన్య 
స్తవు 'లెల్ల లభించును, “బహ్మచర్యపతిస్టాయాం వీర్యలాభ:”* అనుట చేత 

నస్టలిత(బవ్మా డర్యా భ్యాసకీ లునకు శరీ రేం _దియమనోబలంబు లక్యధిక౦బు 

లగును.” “అపర్షిగవా స్థైర్యే జన్నకథంశాసంబోధః ” అనుటచేక న్మపతి 

_గవాణతత్సరునకు( బూర్వజన్నుజ్ఞానము గలునశకు. భోేగసాథనపరి గవా 

మ్మాతమే పర్మిగవా మనంబడదు. శరీరము భేగసాధనమగుట చేత నాక గత 

శరీరోపరి గవాము 'సూడం బరి గహణ మనంబడునుగాన నది గలిగిన చేవామునం 

దలి రాగానుబంధముచేక బహిర్ముఖ (పవృ త్తి నలుగునుు గాన యథార్థ 

జ్ఞానము. గలుగదు. శరీరాడిపరి గవామును విడిచి తాటస్ల స్థ యు ననలంబించు 

నపుడు (దివస్డక్టాన కార ణం బగు ఫ్రూర్వాపరజన్మజ్టానమ గలుగును. ఇట్లు 

యమసి ద్ధులు): "ఇంక నియమసిద్ధుల స్వరూప మెట్లనిన “శాచాత్స్వాంగే జాగు 

ప్సాపరై రసంసర్లః క్ నిత్యేశు విక్వయవలన ర్కక్త్రమాంసాది భూయిస్థ 

మగశరీరముయొక్క_. కారణస్వరూప పర్యాలోచన చేతం దనశరీరమునందు6 

గూడ నీశరీర మపవిత్రమైనది. దీనియందు నొస్థ చేయందగినది కాదని జుగుప్స 

పొడగును. ఇట్లు తన శరీరమునందు జుగుష్పగలవానికి నికేరయులగు కాం 

తాదశరీరముల యందు మికు ,- టమ జుగుప్ఫ గలుగు ననునూట చేజి చెప్ప 

నల? ఇంతియ కాక ఈ స్త శుద్ధి సౌమనా సె న ్ట్రకౌల 'తేర్యదియజయాక్మ 

దర్శన యోగ్యతా శృ” అను సూతము చేత నీశౌచమువలన రజ స్తమోగుణ. 

సంపర్మొ_ములేక స స_త్తగుణము (పకాశసుఖాదిరూపమై పరిశుద్ధ ముగ నుండు 

టయు దుఃఖ మనునది లేక నిత్యము మనస్సు సం! వేమకున ౩ నుండుటయు, 
చిత్తము మేలునందే నిలిచి యుండుట యు, విషయపరాజ్ఞుఖమ లై ఇండియ 

ములు పరవస్తువునం దుండుటయు, వివేక ఖ్యాతిరూప మగు పరమాత్శదర్శ 

నమునందు6 జి త్రము తేగిలియుంకుటయు, ననునివిగాడ సీద్ధిం' చును; అనలాః 

నీళుచి శ్వాఖ్యా సకునకు స_క్ల్వశుస్ధ్థియు, సత్హ్వశుద్ధివలన సౌమనస్య మహా 
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స్యయువలన నేశ్తాగత్క ఏకా గతవలన నిందియని[గవామునిం దియజంకవ్వు 
వలనం బరమాళ్మదర్శన సమర్థత యు. గలుగు ననుట “నంతోషా దను కను 
నుకాలాభః'” అనలగా సంతో షాధిశ్యము నద్ధింపరగా యోగికి బావ్యామగ 
వినయనుఖముకన్న నూఆంగె స్రైక్కుడునాంతరసుఖము సేద్ధించును. కా 
యేం డియ సిద్ధ రశుద్ధిక్షయా త్తపసః ” అనాం జాం దాయాది తప 

న్ఫులవలనం గ్రేశాదిరూపంబగు నపరిశుద్ధి శీ జించుట వేత నిందియములక( 
బరమనూక్మములును, నగోచరములు దవ్వుగనున్నవియు నగు వస్తువులను 
'జెలినికొనుటకుం దగినసామర్థ్య మౌవిర్భవించును. మజయున్క, శరీరము 
నకు నిచ్చప వచ్చినట్లు పరమాణుత్వము పరనుమవాత (ము మొదలగునవి 
నిద్ధించును. “స్వా ధ్యాయా దిష్టదేవతా సం పయోగః” అనుట చేం ద ర్త 
జ్వేదమంత్రవురళ్చరణలమణం బగు స్వాధ్యాయమువలన యోగికి నాయా 
మంతముల యధిదేవతలు (పత్యవమగుదుడు * సమాధి సిద్ధిరిళ్వర్యపణిధా 
శార్ అనుటేత భగవద్భక్తి కివిశేవరూపం బగు నీళ్వర పణిధానమువలన 
నాభగవంతుండు (పసన్నుండయి సమాధికి విన్నుభూతములగు సకల క్లేళ 
ములను దూల. దోలుట చే నాసమాధి నిర్విఘ్నముగా సిద్ధించును. “తత్ర రసుఖ 
మాసనం*” అనుట వేత పద్యాసనము స్వ నీశాసనము మొదలగు నాసనము 
లోల ేదేనాకటి నిశ్చలయుగను సుఖావ వాయుగను నలవాటుపడునప్రు డది 
యోగాంగమగచున్నది. “న స్థీతసై శ్రకతరః పాదో భూన్య స్తః వీకతరళ్చా 
కుంచిత జానోరుపరిన్య స్త స్క ఇత్యేకద్వీరాసనం ”* అను మొదలగు వీరాస 
నము మొదలగు నాసనముల లక్షణములు యోగా స్టిమలవలనం చెలి 
యందగును, * త్రత్రో ద్వంద్వానఖిఘాతః '* అనుట చే 'నాసనజయమువలన 
శీతోస్త నుఖదుఃఖాది ద్వంద్వమల చే యోగి వాధింపంబబడండు. 

| ఆననజయమునలనం గలుగు పాణాయామలవణ మెట్టనిన,- తనక్ 'ఖైపవిశ్వా ఏ స్యపశ్వాసయో ర్లతివిచ్చేదః (పాడాయామః ’'” అనుట చే చాయా 
సనమ నెద్ధింపంగా శ్వాసపశ్వాసరూపము లగు (పొణాపానమల 
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శపసార ని నిరోధాత్శక నగు పాణాయామమును శేచన_ సంభ నపూరణము 

లచే నభ్యసింపవలయు ను---*తత; శీయ తే (పకాశావరణం” అనుట చేర - 

నా పాణాయామమువ లన. జి _త్తీమునందలి స స్పక్ల్యగుణముయొక శ్లేశాత్శక 

ముగు నావరణమయు నశించును. ఇంతియకాక “ధారణానుచ యోగ్యతా 

మనసః” అనుటచేతం | బాణాయామము చేత నిర్గోహషమగు మనన్సు ముందు. 

జెప్పంబడు ధారణలో వి శేపషములేక నిలుకడగ నుండును. 

ఇంక. (బత్యాహారలక్షణం 'బెట్టనిన--- “స్వవిషయా సం పయోగే 

చి_క్తస్యరాపానుకారే ఇం[ దియాణాం (ప్రత్యాహార? అనుట చేత. జతు 

రాదులగు నిందియములు రూపాదులగు తమతమ విషయములతో. గలియక 

తేశెటీలలు తను యేనిపశిది చి త్తమునుమ్మాత మనువ ర్తించునపుడు చిత్త 

వృ త్తి నిరోధింపంబడంగా నా యిందియమును గూడం జి త్తమతోపాటుగ 

నిగహింపయబడుట (ప్రత్యాహార నునంబడును. తతః పరమావళ్య తేం ది 

యాణాం”” అనుటచేత నట్టి (పత్యాహారమవలన  నళ్యంతముగ నిం[దియ 

ములయొక వశ్యత సిద్ధించును. 

ఇంక ధారణాస్యరాపం బెట్లనిన - చేశబంధళశ్చి త్తస్వధారణా” 

అనుట చేత చాఫ్టీచ కము ముక్కుకొన మొదలగు పదేశములయందు. జి త్తే 

మును స్థరయుగం గదలకండ నిలుపుట ధారణ యనంబడును. అనలా 

మతిమొదలగువానితో గాడిన యంత కరణము గలవాడును యమ 

నియమాదులును నాసనజయమును ధారోణము నిం[దియని|గవామును ద్వంద్య 

హిష్టుతయు గలవాడు నగు యోగి సంజ్ఞాతసమాధి నభ్యసించుటకు 

నాసా(గయు మొదలగు (పదేశములయందుం జిత్త్సమును జలింపకుండ 

నిలుపవలయు నని భావము. 

ఇంక ఛ్యానలక్ష, ణం బెట్టనిన - “తత్ర (పత్యయమైక తానతా ధ్యానం 

అనుట చెత చి త్తము నిలుపంుడీన యా నాసా(గాది పదేశమనందు జ్ఞానమ్హూ 

యొక్క భగవదేకపరళ వము ధ్యాన మనంబడును. 
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ఇంక సమౌధిస్వరూప౦ బెట్టనిన - తదేవార్థమాతనిర్భాసం స్వరూప 

కూన్యమివ సమాధికి 5 అనుటచేత (గ్రీమువ్భ గవదేక తాన జ్ఞాన మాపం బగ్గ 

నాధ్యానమే కనరూప్రు మాసి ఛభగవదాకారముగం బరిణమించుట సమా$ 

యనంబడును. “సమ్యశాధీయ తే భగవదేకా గీ కియక ఇతి సమాధిః'” 

అని వ్యుత్స త్త్యర్థము. 

ఇశ ధారణాధ్యానసమాధుల ఫలకథన మెట్టునిన- “త్రజ్ఞయా త్పజ్ఞా 

లోకః” అనుటచేక నభ్యాసబలముచేక నా ధారణా ధ్యాన సమాధులు 

వశము లగుటవలనం |బ్రజ్ఞాయాపమగు విచేకభ్యాతిడ్లే య మగు పరవస్తువును 

లెన్సగం దో6ంవీంపంజేయును. 

అవ. ఇట్లు తొలుత నుష్మకమింపంబడిన (కియాయోగ 

మును సాంగనుగం (బతిపాదించి సామాన్యముగ ని న్టేశింప 
బడిన భగవద్భక్తి పధానం బగు రాజయోగము విశేపాకార 

ముగ దెలుపంబడుచున్నది. 

మ. (పత్యమోపగమంబు. బౌవనము నశభ్యాసంబు గావింపయా, 
నత్యంతతోరునుఖంబు ధర నుతీగువ్వాం బు త్తనుం బాద్య 

ముక, సత్యం బాగము సిద్ధ నమూదిమునిరాశట ఎంస్తుత్యము న్వే 

ద్యముక, నిత్యానందము రాజయోగము మహ+$నిర్వాణ 
మార్షం బగున్. . ౮౮ 

టీ, రాజయోగము = యోగములలో నె నత్యు త్రమం బగు జైన 
యాగమ్కు (పత్య...మంబు - (పక్యవ = క్షణికయులగు నివా సౌఖ్యము 

యందలి వాంఛను, అపగమంబు = పోంగొట్టునదియు, సావనముక్ అ 

రాగాదిదోవములను నశింపజేసి మనోవృ త్తి నతినిర్శలయుగ€ జేయునది, 
 సంబునక్ = సాధనభూతములగు (శ్రవణ మననాదులచే నల వాటును 

గక = చేయా, అక్యంక ,.. సుఖంబు ఆ అత్యంత = మీసలు 
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ఉరు = గొప్పదియగు సుఖంబు = సౌఖ్యము నిచ్చునదియు ధర శ్రము = 

ఎల్లర చే నాచరింపందగినదగుట ే నఠళ్యంత పుణ్యహాప మైనదియుు. అతి 

గువ్యాంబు = అనధికారులకు నుపడేకింపందగనిదికాన చనెంతయు చాప 

దగినదియు, ఊఉ కమంబు = మోక్షము నొసంగునదికాన నత్యంత శేష మై 

నదియు, ఆద్యముక్ = ఆదరింప(దగిన ధర ్మయులలో నె మొదటిడియు, 

సత్యంబు = వా_స్పవ మైనదియు, ఆగమ సిద్ధము = నిఖిలోపనిషత్ప తి పాద్యు 

మును ఆదిమునిరాట్సం స్తత్యముక్ - = తొల్లింటి మహామునీశ్య్వరుల బే నవ 
అతి cn 

లంబింపంబడి కొనియాడయబడం దగినడియు, వేద్యముక్ = సర్వజనులును 

చెలిసికొన(దగినడియు, నిత్యానందము = శాళ్వ్యతమగు మాకుసుఖుము 

నిచ్చునదియు, మవోనిర్వాణమార్షంబు = సర్వోత్క్భృషస్ట్రమగు మాకృమును 

బొందుటకు [(తోవయున్సు అగు౯ = అయి యొప్పుచున్నడి. 

తా. ఓ వత్సా! ఆరాజమోగమునశ్వరములగు నివాపరలోక సుఖముల 

యందు విరకిని బుట్టించి (శీమద్భగవ దైక తానత్వమును గలిగించునదియు, 

రాగాది కలువములను బాపీ చి ర్తవృ త్తిని బరమపావనముగ(౬ జేయునదియు, 

తనకు నంగభూత ములగు |శవణ మనన నిదిధ్యాసముల నిరతము నభ్యసించుట 

చేత నిరతిశయసుఖము నిచ్చునదియు, నెల్లవారిచే నవలంబింపందగినదగుటు 

చే. బరమధర్శోేతమైనదియు,. ననధికారులకు నుప దేశిరపరానిదిశాఖగన 
నత్యంతము గోహ్యమైనదియు మోక్షమునకు నంతరంగభూత మైనది గాన 

సర్వోత్క్భ్భాష్టమెనదియు, మనుష్యుల చె నాచుంపందగిన ధర్మముల "కె 

(బధానమైనదియు, య థార్థభూకమైనదియు, సర్వోపనివత్చ్స)తి పాదితమును, 

భ గవద్భ కాగగణ్యు లగు తొల్లింటిమహామునీం్యదులచె నంగీకరించి కొని 

యాడ(బడీన షయంల గావుననే యెల్ల రకును ముఖ్యముగం బెలినికొనందగి 

నదియు, శాళ్యతమగు మోతసుఖమును బొందు టకు రాచబాటశంటిదియు వై 

యున్నది. | ఛా౮ళో 
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ఆ. వె, రాజగువ్యా మై మెన 4 రాజయోగంబును 

(శద్ధథాను లగుచు శే జనము లెల్ల 

సం(శ్రయింపలేక (J సంసారవనథిలో 

మునులసచుండుదురు విగమూథు లగుచు. ౮౯ 

ట్రీ. జనములు-ఎల్లక్ =నిఖిలమను జులును) (శద్ధధానులు + అగుచుక్ = 

శర్దాళ క్త కలతో. 'సాడికొనినవారలగుచు, రాజగువ్యాయుజర వాస్య ముల కెల్ల 

(రకము, ఐన = అగునట్టి, రాజయోగము ఆ యోగములశెల్ల రాజు 

(రేష్టమెనద్సి అగు వూర్యో క్ష క భక కి యోగమును, సంశయింపలేక = 

అనలంబింప(జాూలక్క, విమాథులు = మూలావి ద్యావిమోహీతు లై శ సంసారజ 

చాశేనణ ఫు కేేమణ ధచేనణములచే దు స్తరంబగు సంసార మనియెడు, 

వనధిలోలా = సముదమునందు, మునుగుచుక్ = అడుగంటుచు, ఉండు 

దురు = ఉందురు. 

శా, సాధారణముగ. చెల్ల వారును భగవతా) వికి మూలమయి 

పరమరవాస్యమగు నీరాజయోగమును “శద్ధాభక్తి ఛ్యానయో గాద వేహి”' (| 

అనుట చేత (శ్రద్దయు, భ కియు భగవ ద్ధ్యానమును గలవారగుచు, నభ్య 

సింపజాలక మాయామోహితులయి కాంఫురపుంగడలిలో. బడీ మునుంగుచు 

నందుడు. ఛానా 

వి శేహెర్ధము. “ఇదంతు తే గవ్యాతమం (పవమ్యూ మ్యననూయకే | 

జ్ఞానం విజ్ఞానసహితం యద్ఞా శ్వా మోక్ష నే2ఒశుభాత్ 1 రాజవిద్యా రాజ 

గువ్యాం పవిత్ర మిదము_త్రమమ్ | (పత్యతావగమం ధర్మ్య్యం సుసుఖం కరు 

మవ్యయమ్॥ ఆశద్ధధా నాః పురుషా ధర్మస్యాస్య పరప |! అ్యపాప్య 

మాం నిన ర్లశే మృత్యు సంసారన ర ఇని” అను శ్రీభగవద్వాక్యము మో(ది 

పద్యమునక్ నీపద్యమునకు నాధారము శాన6 దద్వివరణం బెట్టనినః - శ్రీపర 

(బవ్మాస్వరూపుండగు భగవంతుండు దన సర్వేశ్వరతత్త్వము కేవల నిరతిన 
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శయభ కి చేత్ర? యలనడులాని వేజొకదానిచే లభింపవని తొలుకం చెప్పీ, 

ఇకను 'వనవగ సరె లె ప్వోర్యక్వమును తనయందుగల భ కృయొక్క- య'సా 

ధారణళ్లూహాత్ళ స్రమును నుప దేశింపందలంచి విజ్ఞానళబ్ద్బవాచ్యమగు భగవ 

దుపాసనతో? “రాడుకొనిన భగవ దూపుండనగు మద్విషమయకమగు జ్ఞాన 

మును నాకో మ'్యొభ క కండవగు నో యర్హునా నీ కుపడేకించెదను. అనుష్టాన 

పర్యంతమను థీనిని చాగుగ సర్తెతీటితివేని మత్నాి) పికి విరోధమసు 

నిఖిలానర్థజాతః మునుండి యెడంబడి నన్ను6 బొందంగలవు, ఇది గంభీ రాంతః 

శరయిలన్న మహోతు సల యొక విద్యయు నటి యగాధమానసులే పరమ 

పవి త్రమివ వ్నిని దాటుటకు నేర్పరులు. భ్ కిహాపమున నీయుపాసనే 

నుహానీంపంబ కినవాండ నై చేను వెంట నే యుపాసకునకు( (బక్యమమగుదును 

“గాను నిరతిళ నిశ్మే మసమాప మగు నాత్యంతిక మకా పిసాధనము 

నతనికి (ప్రి యకనదిగాన నుపాదేయమును మత్చా? వీని సాధించి. కూడ 

నళింపదు. ఇ యుపాసనమును జేయువానికి నన్నే సొసణాయు 

నేమియు వీనికి చేయలేదని నాకుం దోంచును. మజీియు నుపాసనామాపం 

బగు నీధర్మ భ కలకు నిరతిశయవీయుండ నగు నన్ను _ నుద్దేశించి 

చేయంబడినద గుటచే నాకుం గూడ నిరతీశయ వీయమైనె. పరమని[శేయస 

రూపమును వ్రతా) ప్రీిసాధనమును నగు నీధర్మమును నవలంవించుటసం 

దగిన మనుష్య జ్ర క ప్రద్యనిక్వే తుక జాయమాన మక్కటాతేమువలవం బడసీయు 

వీని నాచరిం్యచుటకు విశ్వాసపూర్వకమగు తందర లేని కృపణ మానవులు 

నన్ను 6 బొ ఇర దజాలరు, మృత్యురూప పమగు నసంసారమార్లమునందు బడ్ 

ద్రిమ్మరుచ్చూ దురు. మజియు నిట్టి యుపాస సనామోగమువేకనే పొంద 

దగిన కార్యక శ య-చింక్యముహిను నాలకింపుము. చిద చిడాక్మకం బగు 

సను నంతర్యామి నణటచేతశే - వ్యాపింపణుడియున్నది.. 

గౌ రక౦ శరిరం యః పృథివీ మంకరో యనుయతి | యస్యాత్మా 
గాంఖ్య న నుంతరో యమయశి”” అను నంకర్యామి (బాహ్మాణము 

నీ  నిఖిర్ల 
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A & మ్ 
ad, wy my 

వపను సాం ,ఉతర్యామి నగు నాయందు? జీత నాచేత న "కుక భూత జాకి 
Che 

చ కాన్కి జొనయందు నే నుండకేదు. ఘటాడదులు జలాదులన 

ల ఇ 

, భూతజాత మను నేను పూయుచు నుండలేదు, నా సంాల్బవమ; 
శీ 

శేతే పపంచ్యతినియమన సులు జరుగుచున్నవి. ఇంకా నియం చెనః 
థ్ / 

యందును చేని నాస్థరై సశ్వర్యత్య్టమయును గనుము, భూఃతజూత్రవసో నిర్ణ భరింప్ర 

చున్నాను. భూతజాతముచే నా కించుకయు నుపకారముళ్మేదు. నా మనో 

మయముగు సత్వసంకల్పమే భూతములనెల్న భరింపుచున్న ద 

చున్నది - అను మొవలగు నంశయు లిచ్చటం (బసకాను ప్రస క్షయమగ గమ, 
| 

మ =. 3 నియమింప 

నంచునదె. గ శీరామచరణకమలభ క్తి కారణంబని మాలమ్మున నుండుటచే 

నిచట న రాజయోగ్యపసంగము. కేయంబడీనదిగానం (బక; శౌ సంగ తమని 

రమాహీింపంజన దు, 

క్ర ఈరాజయోగమార్లం 

పే చేకుజగంబులందు (| నెవ్వ రటు(గ రా 

త్యారామలసదపవాంగా 

పాంళ్చపాయు క్తు లై నభ కులు దక్కన్. "జాం 

కీ ఈ శాజయోగమార్లంబు = ఈ భగవద్భు కి రమా మార్గమును, 
౧ TD స ౧ 

అక... యు కులు - ఆత్మారామ వ _పపంచయాపనుగు 

సూత ధారుండె తనలో. చా రమించుచుండు పరము వ్ 

కక్ న) . : > oi అము =నై నమ్య నై రృ ణ్యాదులు అతేకపోశ్రటచే నిర్శలమైనది ॥ 

సుందరమె రయొపహ్హుచున్న డియు, అపాంగ = కడకంటి చూపును] Acad A 

నదియు, అపార = దరిలేనిదియువగ కృపా = కనికరయుత్ోపే యు కుణ= 
fy లి 

కూడుకొనినవార్కు ఐన = అగునట్టి భక్తులు = పరమభాగ్గ " గ్రమూర్ణ్ మణ, 

తక్శ_క = తప్పు ఈరు + ఏడు + జగంబులందుకొ = స్ధనిని - గవన 
los ం 

ములయందును ఎవ్వరు = ఎవ్వానై నను ఎటుంగరు =, ౫ కేనల నిరతిన 
న నన న... రాల ! 1 
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తా, మోక్షమునకు (అ్రధానసాధనమైన యీ రాజయోగ మను 

(తోవను ఆత్మారాముం డగు పురుపోశ్తమునియొక్క వూర్ణానతారమగు 

(శీరానుచం[ దునియొక్క నికే తుక జాయమానక రుణాక టాక వీక్షణము గల 

పరనుభ క్లలు తక్క్ళా నీ పదునాబ్బు భువనములలో6 దదెళరులగు వా శెన్యరు 

చెజింంగరు. కాం 

"తంగ. రాజయోగంబు ము_క్లికి ఈ రాజపథము 

రాజగుహ్యూంబు పరనుంబు $ రాజవిద్య 

యదియు మూండుపిధంబుల 4 నలరుచుండు 

సాంఖ్య తారకసదమనశస్క_ము అనంగ. కం 

టీ, రాజయోగంబు = ఈ భగవద్భ క్రీయోగమయ్యు ము క్లికన్ = 

[శీమన్నా రాయణసాయుజ్యయాపం బగు మోక్షమును బొందుటక్కు రాజ 

వశము = నిరుప్టదవం బగు రాజమార్హము, రాజగువ్యాంబు = మిక్కిలి 

" గోపనీయయు పరమంబు = నోక్కృస్టమైనడియు రాజవిద్య = యోగ 

ముల కెల్ల నుత్తమమైన యోగ ఎనై యున్నది అడియుక జఆరా జరోగయు 

గాడ, సాంఖ్య + తారక 4 సనత్ + అమనస్కములు = సాంఖ్యము 

తారకము (శేస్థమగు నమనస్కమును, అనంగక = అన్కి మా(డువిధంబు 

లన్ = మూ(డురీతులుగ, అలరుచున్ + ఉండున్ = ఒప్పుచున్న ది. 

॥ తౌ, ఈ భ గవ ద్థానయోగము నంసారబంధమాక్నమునకు నిరపాయ 

మగురాచబాటయుం గుకర్కనిస్టు లగువారికి నుపదేశింపరానిదిగానం బరమ 

రవాస్యమైనదియు, సర్న్వోత్కృ్భృష్ట్రమెనదియు. మోక్షమునకు ముఖ్య సాధనము 

గానం గర్మాదియోగముల కెల్ల ను త్రమము నగును. మటేయు నీరాజయోగము 

సాంఖ్యము తారకము అమనస్క్హము ననుమూండు భేదములను నొప్పుచున్నది= 

'లే.గీ, తారకంబు నునశ్ళుద్ధిశీ కారకంబు 

సాంఖ్య మాత్మస్వరూపవిశచారకంబ 
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అనుభనజ్ఞాన మమనస్క_ $ మట్టు గాన 

నాద్య మెణిగింతు మొదల నీ $ వవధరింపు. Ce 

టీ. తారక౦బు జ రాజయోగాంకర్భూత మలగు తారక సాంఖ్యామ 
నస్కముల మూండిటిలో. దారక యోగము, మనళ్ళుద్ధి కారకంబు - మన$ఇ 

చీ తృముయొక్క, శుద్ధి = నిర్శలత్వమునకు, కారకంబు జ హేతుభూతమైన 
దని యర్థము. సాంఖ్యము బీ సాంఖ్యయోగము, ఆత్మ + స్వరూప + 

విచారొోకంబు = పరమాత్ళన్వ రూపమును జరి ంచునది. “చర్చా సంఖ్యా 
విచారణా” అని అమరముశుబ క్ట, ) సంఖ్య యన విచారణ, విచారణ గలది 

“గాన సాంఖ్యమన(బశునని వ్యత్చ శ్ర గర్థయు, అమవస్కము = కడపటిది, 
యౌ నమనస్క_యోగము, అనుభవజ్ఞానము వ “సర్వం ల్వటు (బవ్మా- 
సర్వం విష్ణు ముయంజగత్ _ వాసుదేవ స స్పర్వమికి సమహాత్మా సుదుర్ల భ్ ౪” 

అను మొదలగు (శుతిస్మృ ఫతులనుబట్టి చిదచి వాత్మకంబగు నిఖిల పపంచ 
మును పరవాసుదేశ్రనికార్య మగుట చేతను, 'అకండే యంతర్యామిశాంల. 
దగుటచేతనుు బరమపురుషునట వ్యతిరి క్ర క్షమెనది కాదను ననుభవజ్ఞానమే 
యగును. అట్జుగానక్ = ఇ ట్లొకదానికొకటి కారణమదటు చేతను, మొద 
లన్ = లీోొలుత్క ఆద్యముక్ ఇ సాంఖ్యామనస్క_ములకు మొదటిదియగు. 
తారకయోగమును ఎటి(గంతుకొ = ఉపదేశించెదను, ఈవు = నీవు ఆనధ" 
రింపుము = సౌవధానచిక్తు[డవై యాకోర్టింప్రుము. 

తా, . సాంఖ్య తార కామనస్కాాత్మకం బగు నారాజయోగమునందలి , 
శారకయోగము బుద్ధిశుద్ధిని గలుగ జేయునది. సాంఖ్యరోా ము చి ర్హశుడ్డ 
కలుగగా పరమాకస్వహాపవిచారణయందలిక్ఞానమున గలిగించును చా 
పరమాత్మ్శస్వరూపవి చబారణవలన6 గలుగు ననుభవజ్ఞాన మే యమన స్కృా్యమయోగ౫ 
మనంబడును గావున మొదటిదియగు తారకయోగమను దొలుతం 'దెలిపెవను.. 
సౌావధానముగ నాలకింపురు. 

ణా 
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ఉ. తారక ముద్భ వాంబునిధిక తారక మంబుజ సంభవాది బృం 
దారక నన్నుతం బఘవిశ్రదారక మంచిత రాగరోపష సం 

హారకముం (బధానపరికహారక మాత్మ సుఖానుభూతి వి 

స్తారక మాగమాంతనువిశచారక మై తనరారు మారుతీ. 

టీ, ఓ మారుతీ = ఓ వాయుప్రుతా) ! తారకము = “గర్భజన్న 

జరామరణ సంసారమవాద్భుయా తృంతారయతి - తస్మా తారకమితి”* అన్వ 

(శుతిచేత _ గర్భవాస క్లేశము జన్నదుఃఖము జరామరణయాతన మొదలగు 

శ్లేశముల కెల్ల నునికిపట్టగు సంసారమునందలి చినుభీతినుండి జాంటించునది 

గాన తారక మనయడుయోగము ఉద్భవ = గొప్పసంసారమనియెడు 

అంబునిధి=సము[దమును, తారకము = దాంటంజేయునదియు అంబుజి... 

సన్ను తంబు-అంబుజనంభవ = (శ్రీవిష్ణు నాఫీకమలమునుండి పుట్టిన (అన్నా, 

ఆది = లోనుగాగల, బృందారక = వేల్పులవేత్య నన్నుతంబు = కొని 

_ యాడంబడుచున్నదియు్కు. అభువిదారకము = పెక్కు_పుట్టువులలోం చేయం 
బడు పాపముల నెల్ల దూలందోలునదియు, ఆంచిత-రాగ-రోన - సంవోరక 

మున్ = గొప్పలగు కామ క్రోధములను బరిమార్చునదియు, (వధాన - పరి 

హారకము = సంసారమునకు మూలమగు నజ్ఞానమును బోంగొట్టునదియు, 

ఆత్మ... విస్తారకము - ఆక్క = పరమాత్శసామె త్కారము చే నైన సుఖ 

నిరతి యానందముయొక ., అనుభూతి = అనుభవమును, విస్తారకము = 

[ప్రబలంజేయునదియు, ఆగమ - అంత-నువిచారకము = ఉపనివత్తుల చేత 

విచారణ నేయందగినదియు, ఐ = అగుచు, తనరారుకొ = ఒప్పును. 

తా. ఓ పవనతనయా, తారకయోగము జననమరణము లను సుడులు 

గలదియు, రాగద్వేపాదు లను అలలు గలదియు, కామ కోధాదులనిమయొడు 

జలజంతువులచే భయంకరమైనదియు నగు సంసారమనియడు సాగరమును 

దరింపంజేయుటకుం దరణియు, నలున మొదలగు వేల్పలచేం గొనియాడ: 

15 
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బడుచున్న దియు, ఘాోరపాతకముల నెల్ల బటాపంచలుగం జేయునదియు) 
(పబలుచుండేెడు కామకోధాదులను రూఫుమాఫునదియు, సంసృతిబంధ 

మునకు మూల మగు నవిద్యను దొలంగించునదియు, పరమాత శ్రసాముత్మా 

రమువలన6 గలుగు పరమానందముయొకు. యనుభవమును వి సరింపంజేయు 

నదియు నుపనిషత్తుల చే. 'బెలియందగినదియు నగుచు నొప్పుచున్నది. ౯౩ 

న్, 'తారకయాశము. దెలియంగ 

నేరక వేదాంత వాక్యశనికరంబుల వే 

నూరక వారించుచు జెడు 

వారికి మోతుంబు గలదె $ వాయుకుమారా ! కారి 

ట్రీ వాయుకుమారా = ఓ ఆంజనేయ ! తారకరమోగముకొ _ చెని 
పౌమాన్యముగ ని గ్లైళించి ముందు వివరింసబడు తారకయోగమును, తెలి 
యక = గు ₹ఆుంగుటకు, చేరక = చాలక్క వేదాంత _ వాక్య - నిక 
రంబుల చేలా = న్ని యుపనివద్వాక్యములయొక్క_ గుమిచేతను, ఊరక 
నిమ్హలముగ, వాడించుచుక = జండొరులం గెలుచుకొనుటకు వితండ 

వాదములను గావించుచ్చు వెడువారికిక్ = మోకఫలము సొందలేక 
చెడిపోవు జనులకు మోక్షంబు = సంసారబంధవిము కి, కలదు - ఎ = 
కలుగునా? ఎన్నటికిని గలుగదనుట. లోకమున బెక కడు పెక్కు విధ 
ములుగ దమతమమ తానుగుణములగు యు క్రులతో నేదో యొక పురుషార్థ 
మును గోరుచు( బరమాల్మనుగూర్చి యిట్లు వాదించుచున్న వారు. అందు 
బరమాఠ శై కద్ధబుద్ధము కృస్వభావ మని యౌపనిమదులును నాదివిద్వాంను. 
డగు సిద్ధం డని కావిలలు న్లేళకర్మవిపాకాశయముల సంబంధము బేక 
నిరాణశకీరము నవలంబించి సం్యపదాయ్యప్రవ ర్త ర్తకుండగు నను -గావాకుం డని 
పాతీ౦జలులు, లోక వేదవిరుద్గ మలగు ధర్మముల నంటియు సర్వన్వతం[తుం 
డని పౌాశుపతులు, సదాశివ! డని కై వులును, పురుపో త్రముం డని -వె వెన్లవు 
లును హీరణ్యనర్భు. డని పౌరాణికులును య్య రుషుండని యాజ్ఞ కోలును 



పధ్య-౯౫.] _ టీకాతాత్సర్యవి శేషార్గ సహితము. 227 

సర్వజ్ఞుం' డని సౌగతులును నిరావరణు. డని దిగంబరులును, దేశికుం డని 

మోమాంసకులునుు, లోకవ్యవహార సిద్ధుండే యని చార్వాకులున్సు యుక్షూ సప 

పన్ను (డని నై చూయికులును, పిెక్రే,_ల వడంగులుగాడ విశ్వకర్మ యనియం 

వాదించుచున్నారు. కావున నిట్లు కేవలకువ్యవితర్యూ వావముల బే లాభము 

లేదు. తారకయోగమువలన నే పరచానుదేవ పా ప్రచమూప మగు ముక్తి 

యబవడు నని ఫలితార్ధము. 

తా. ఓ సమిరకుమారా ! తారకయోగము నెజబుంగంజాలక కొన్ని 

యుపనివత్తులయందలి వచనములను బైకిం జెప్పుచు వితండవాదములను 

జేయువారికి సంపారబంధవిము క్రి యెన్న ౯టికిని గలుగదు. ర 

శే_గీ. రాజయోాగంబు. బూని నిశరంతరంబుం 

తీ: ౨ యం బట్టుగా నభ్యసింపంగం $ (బాలువూలి 

కొన్ని వేదాంతయు కులం $ గూడంబెటి 
వా ర 

పలుక నేర్చిన (బహ్మ్మానుశభవము గలదె. Fa 

టీ, రాజయోగంబున్ = తారక సాంఖ్యామనసా్క్కా_త్మకం బగు 

రాజయోగమును పూని = అవలంబించి, నిరంతరంబున్ ! = ఎడ తెగకుండు 

నట్లు పట్టుగాన్ = పట్టుదలగ, అభ్యసింపక్ - కక్ = సేర్చుటకు, 

(పాలుమాలి = తెలివిలేక్క కొన్ని చేదాంతయుకులక్ = సెసెశువ్ము_ 

చేదాంతపుయు క్యాభా నములను గొన్ని టిని, కూడ (బెట్టు = అచ్చటచ్చట 

విని సంపాదించి పలుక నేర్చినన్ = శకానువాదముగ6 జెప్టుటకం దగి 

యున్నంతమా[ తముచేత్స (బహ్మానుఖ వము = రాజయోగము బొందల 

దగిన పరవస్తువుయొక్క_ యనుభూతి కలదు - ఎ = కలుగునా? కలుగ 

దనుట. 

తా. రాజయోగము నవలంబించి యొల్లపుడును మోందం జెప్పిన 

యిట్లు, పట్టు విడువక యవ్యాసము. జేయుటను మాని లేనిపోని కొన్న. 
య 



2 సనీతారామాంజ నేయసంవాదము [ఆశ్యా_ం, 

వేడాంఠపుమూటలను "నేర్చుకొని మాకం డెలియు నని నుడివిన మ్మాతము 

చేత (శీభగవదనుభవజ్ఞానము లభింపదు. 

అవ, “శాబ్దన్య హూ. (బవ్మాణఏవపన్థా యన్నామఖిర్ధ్యా 

యతిధిరపార్టాన్ [పరి భవము స్త స్త! త్ర నవిస్ష తే గర్భ నాయామయో 

'వానితయాశయానః” అని (శీభాగవతమునేందుం జెప్పండీన 
వడువున రాజయోగానుభవమును విడిచిన నిరర్ధక మగు; 

గేవలశ బ్రజన్యజ్ఞ్వా నమువలన ఫలము వే దని చెప్పబడుచున్నది, 

నీ చారుణగాథాంధశకారం బడంగునే 

వనుధ వై గృతదీపశవా రృ్వవలన 
నాశొన్నమనుజుని $ యాశలి దీజలునే 

ఫఘనసరసాన్న వర్ల నమువలన 
నెజీపేదవాని చేకదజేకంబు వూవునే 

(దవ్య(పభావక్తీక రృనమువలన 
రోగవీడితుని బల్ $రోగంబు దీటునే 

_ కలితౌపధపసంశగంబువలనం 
తే_గీ, జండిపడీ బుద్ధిలో వెలీ $ నిండి మిగుల, 

దట్ట మైనట్ర్టయజ్ఞానశత మము 'దెగసునె 

తర్కిత విచితశబ్ద బోశధంబువలన 
ఫలికయో గానుభ వదృష్టి శవలనం గాన్, Fe 

టీ చండిపడి = “పెక్కు పుట్టువులనుండి యుండుటచే మొండిచేరి, 
బుద్ధలోక్ = మనస్ఫులోపలన్సు వెలి౯ా = ఎని, నిండి = ఆవరించి 

మిసులకా = మిక్కాలీ, దట్టమెనట్టి = 'సాందమైన్క అజ్ఞాన + తనుము = 
మోవామనియెడు కటికిచీకటి,. ఫలిక.. వలనక్” - ఫలిత = సంత తాభ్యాస 
వళముచేత "ఫలించిన యోగ =. రాజయోగము జేనైన ' అనుభవ = పరమా 
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'కౌానుభ వముయొక్క్క_, దృష్టివలనక = జ్ఞూనమువ లన, కాక = రేప్ప్క 

తర్కి_త...వలనక్ - తర్కిత = చర్చింపంబ డెడు, విచ్శిత = వినువాళికీ 

నబ్బురము గొలుపు, శబ్ద + బోధంబువలనక = కేపల శబ్దజన్యజ్ఞానయు 

వలన, తెగునె = తెగిపోవునా ? తెగ దనుట. (ఇందులకు నిదర్శనము)- 

వసుధ పెక = భూలోేకమునందు దారుణ + గాఢ + అంధకారంబు = 

అడలు గొలిపెడు బెడిదపుంగటికిచీంకటి, కృత + దీప+ వార్తవలనక్ ఇ 

నలుపంబడిన దీపపు కథనమ"చేత, అడంగు౯్ + ఎ = తస్టనా ? తస్టదు 

ఆంకాన్న + మనుజుని + ఆశలి = తుధార్తుడగు జనునియొక్క_. ఆలి, 

ఘన...వలనక్ - భన = ఉత్కృృష్టమగు సరస = రుచులతోయాడిన, 

అన్న = పక్వాన్నములయొక్క_ వర్ణనమువలనక్ = పొగడిక చేత, 

కీటునే = పోవునా? పోదు చెలీ + పేదవాని 4 “పేదబికంబు = 

మిగుల వీదవానియొక వీదతనము, (దవ్వ + (ప్రభావ + క్రీ రనవ 

వలన్ = విత్రమయొక్క_ ఘనతను చజెప్పుటచేత, పోవునే = కడ 

తేకునా రోగ + పీడితుని + బల్ + రోగంబు = జబ్బుచే బాధింపం 

బడుచున్న వానియొక్క_ యా గొ ప్పజబ్బు, కలిత + జ పహథ + (పసం 

గంబువలనక్ = మంచి మందుయొక్క_ (పశంసచేత్క, తీజునే = మానుచా? 

మానదు, 

తా. వీపముపేరు/ చెప్పినంత మాతముచేత నడలుగొలుపు సెంజీ6 

కటి యడంగని వడువునన్కు పక్వాన్నములనెల్ల6 బేర్కొనిన యంతేన 

ఆంయలికొన్న వాని ఆశలి తీఅినట్టును వి త్తముయొక్క_ మాహాత్మ్య్యమును 

జెప్పిన మాత్రము చేత బీదవాని బీదతనము నళింపని “తెజంగునను, పెద్ద పెద్ద 

మందులను గొనియాడినంత మాతౌన జబ్బుచే (నుక్కు_చున్న వాని జబ్బు 

నిమ్మళింపని రీతిని శుమ్క-తర్ము_ యు క్తులతోం గూడిన పైపై వేదాంతపు 

మాటలను చెప్పినంత మాశముచేతం జట్టుం గట్టి "సెక్కు పుట్టువులనుండి 

వాదయములోపలC బెని సాం[ద్రముగ6 జుట్టుకొనియున్న మాూహాంధ 
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కారము నళింపదు. అభ్యాసబలమున నిద్ధించిన రాజరోగము'చేత నా 

మయూలొజ్ఞానము తప్పక నశించును, గాకు 

ర్ యోగాభ్యాసమువలన స 

దాగతి చి ఫ్రేం దియముల $ దర్పము లడణపకా 

రాగ చ్వేషాదులు చను 

బాగుగ నాత్శకు సుఖానుశభవముం గలుగున్. డా 

టీ. యోగ + అభ్యాసమువలనక్ = (కియాయోగ మనయడు 

(బాణాయామ మయోగముయొక్క  యభ్యాసమువలననుు సదా... దర్ప 

ములు - సదాగతి = (పాణాది వాయువులయొక్టయు, చచి త్త = అన్షః 

కరణ చతుష్టయము యొక్కయు, ఇంద్రియముల = దశేం| దియముల 

యొక్కయు, దర్పములు = బలములు అడంగక్ = థ్నీణించును. యోగ, 

తఫ్యాసమువలనక జ రెండవదియగు రాజయోగముయొక్క_ యభ్యాసమ 

వలన (అని యోగాభ్యాస మను పదమును మరల ను _్రరార్థయునందు నను 

వర్తించి యన్వయించునది), రాగ + ద్వేవ + ఆదులు జా రాగము ద్వేషము 

మొదలగునవి, చనుక్ = పోవును, ఆకకుక- = చిదూపుండగు జీవునకు 

నుఖానుభవము = భగవత్సా” విరూప మగు మోకుసుఖమయొక్ళొ_ యను 

భూతి బాగుగ౯. = నిర్విమ్నుముగ, కలుగుక్ = సంభవించును, 

తా. క్రియాయోగము నభ్యాసము చేయుటచేత శరీరాంతర్షతంబు 
లగు (పాణశాపానవ్యానోదాన సమానములను నెదు వాయువుల 
యొక్కయు మనోబుద్ధిచి త్తావాం కారాత్ళుక మగు నంతఃకరణ చతుష్టయము 
యొక్కయు, త్వక్చతంశ్ళోర తజిన్వో (ఘాణము లను క్షా నేం[దియముల 

యొక్కయు, వా క్పాణి పాద పాయూపస్థ లనెడి కళ్మేం(స్రయముల 

యొకు.యా నౌద్ధత్యము నళించును. క్రానయోగమనంబడు.. రాజయోగము 

నభ్యనీంచుటచేత గామ (క్రోధ లోభ మోవా మద మాత్సర్యములు "చెంద - 
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లగు నజ్ఞానగుణములు పోయి వై రాగ్యాది సాధన సంప త్తివలన నాత్మక 

భగవతా ప్లి రూపం బగు నిరతిశయసుఖానువభము చేకూటును, ౯౭ 

వ. అట్లు గావున యోగాభ్యాసంబు ముముక్షువ్రున కవళ్య 

కర్తవ్యం బనుటం దత్పం కారం జతింగించెద. సావధాన 

చి తుండ వై నినుము. గాలా 

టీ, అట్లు గావునక్ = సెని జెప్పినయట్టు ద్వివిధ యోగాభ్యాస 

ముచే బుస్ధశుద్ధిపూర్వక మగు మాకు సౌఖ్యము లఖ్రించుటంబట్టి, ముముటేవై 

వునకుక = సంసార బంధవిముకి ని గోరువారికి యోగ - అభ్యాసంబు = 

ద్వివిధయోగములయొక్క._. యభ్యాసము, అవళ్య క ర్రవ్యంబు = తప్పక 

యాచరింపందకినద్తి అగటకొ = అయి యుండుటచేత్క తత్ + (పకా 

రంబు = ఆ ద్వివిధయోగముల యభ్యాస (క్రమమును, ఎలటింగించెదక = 

ఉఊపదేశించెదను. స + ఆవధాన 4 చిత్తుడవు + ఐ= ధారణాశ క్లితోం 

గాడినమాన సమ గలవా(డ వగుచు, వినుము = ఆలకింపుము. 

శా. ద్వివధయోగాభ్యాసములవలనం జి త్తశుద్ధిపూర్వకం బగు నిరతి 

శయానంద లాభము గలుగుటంజేసి మోమా పేక గలవారిచే నా యోగా 

భ్యాసము నాచరణీయం బగుటచే నా యోగాభ్యాస (కమంబు దేటపతిీ 

"చెద సమాహి తాత్ఫుండ వై యాకర్ణింపుము. ౯ణారా 

చ. వనరుచు నేమియుం దినని$వానికి మిక్కి అయెక్క సంబుగా6 

దిని యెగంబోయువానికినిళదీఅనినిద్దుర నెల్ల వొద్దుం బై 

రొనంబడియుండువానికినిం. $ గొంకక రేవగ లొక్క_రీతి మే 

ల్టూనివసియించు వానికి న$గో చరముల్వర యోగ లత్యుముల్ 

టీ. వనరుచుక్ = శుప్మో_పవాసాదులచేం గృళించుచు, ఏమి 

యుక్ = ఏ పదార్థమును. తినని + వానికిక = భక్షీంపని నరునకును 

మిక్కిలి 4 వెక్కొ_నంబు + కాక ='గుండోలు మొయ్యం గడుపు పట్ట 
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వట్ట, తిని = మెక్కి) ఎగంటోయువానికిక్ = ఎగయూపీరి వీయు దిండి 

పోతునకును, తీరని ౨ నిద్దురక్ = కడలేని నిద చేత, ఎల్ల (పొద్దు౯ = 

ఎల్లప్పుడును సెకొన్ = మైనుజిచునట్లు, పడియుండు వానికికొ = పడు 

శొనియుండు మనుష్యునకును, కొంకక = ఖీతిలేక, శేవగలు = రేయుం 

బవళ్లు, ఒకరీతిక = ఒక వరుసను, మేల్కొని + వసియించువానికీకా = 

విదుర మానియుండు మ ర్థ్యునకును, వర + యాగ + లత్యముక్ ఇ ఊర్ర 

మమగు స్రాగముయొక్క_ గుబుకుల్కు అగొచరముల్ = పట్టువడవు, 

ఉ-వ్రాత్యశ్నలతస్తు యోగో నీనచెకాన్న మనళశ్నతః | నఛాతిస్వప్న శీలస్య 

జాతో నైవ ఇార్మున అను భగవ ద్వాక్య మిందులకు నిదానము. 

శా. ఏమియు ళుజింపక శుషమ్కూపవాసాదులచేత నటించుచుండు 

జనునకున్సు కుత్నీంభరిమై యబ్బినదాని నెల్ల గడుపునిండ (మింగి యెగ 

యూపీకి పెట్టుచుండు మనుజునకును, "తెంపులేని నిదుర యాజేశంపంా 

కేయుంబనళ్గనక పడుకొనియుండు పురుషునకున్కు నిద లేనిచో రోగము 

గలుగు నను ఫ్రీతిలేక ర్మాతియు. బగలును నొక చొప్పున మేలుకొని 

యుండు మానవునకునుు నుత్తమములగు యోగమునకు ముందు జెప్పంబోవు 

లక్ష్యమలు విషయములు కావు. 

క యుకాహారవిహోరు(డు 

యు క్తస్వప్నావబోధు. స్ట డురుక ర్మములకా 

యుక్త విచేస్టుం డగు ఘన 

యు కున కగు. బరమరాజఫరయోగము సుఖ మె. 

. గారా 

౧౦౦. 

టీ, యు క్త+ ఆహార 4 విహారుడు=సరియైన సా త్తిక భోజనమును 
వ్యాయామమును గలవాందును, యుక్త + స్వప్న + అవబోధు (డు = 

"హెచ్చుతగ్గులులేని న్నిదయు మెలకోవయుం గలవాండును, ఊరు + కర్మ 
ములక = “పెద్దపనులయంద్యు యు క్ర 4 విచేష్టుండు = నియతమగు వ్యాపా, 
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రము గలవాఃడున్కు అగు = అయిన, భునయు కునకు౯ = ఆవోరవిహారా 

దులయందు సమమైన యఫ్య్యాసము గలయోశిక్కీ పరమ, రాజయోగము = 

ఉత్తమమగు రాజయోగము సుఖమ ఐ = నులభ మగుచు, ఆగుక= 

సిద్ధించును. “యుక్తాహారవివారస్య యు క్తచేస్ట్రన్య కర్మను | యుక్తస్వ 
ప్నావ బోధస్యయోగోభవతి దుఃఖవా”” అను డ్రీభగవద్వచశార్థము నిందు 

ననుసంధింపందగును. వముణీయు సా _త్యకాహారస్వరూపముంలాడ (శీభగ 

వానులచే “* ఆయు సృత్వబలారోగ్య సుఖ పీతివివర్గనాః | రస్ఫా్యస్సిష్ట 

భాస ఎరౌవ్భాద్యా ఆహారా సాత్విక పియాః *” అని యానతియ్యంబడినది. 

తా, సరియగు సా త్రిక భోజనమును నియత మైన వ్యాయామమును గల 

వాండునుు సమమగు నిదురయు “మేలుకొనుటయు6 గలవాడును నియతము 

లయిన పనులయందు సరియైన శరీరపర్మిళశమముం గలవాండు నగు నభ్యాన 

యోగికి ను త్రమమగు రాజయోగము సుఖముగ సిద్ధించును. ౧౦౦ 

అవ. “ యాగీయుక్టోతసతత మాత్తానం రవాసిస్థితః॥ వీ 

కాకీయత చితా త్తాత్తా నిరాశీరపరిగహః॥ శుచా చేశే (పతిష్థాష్య 
స్థిరమాసన మాత్న్శనః | నాత్యుచ్చితం నాతినీచం చేలాజిన 

రేవో త్తరం! ఉపవిశ్యాసనే యుఖ్ఞ్యా ద్యోగ మాత శనిశుద్దయే! 

సమం కాయ శిరో! గీవం భారయ న్నచలంస్థిరః sll సం(వేత్య్నా 

సికా్యాగం స్వం దిశ శ్వాననలోకయన్ | (పశాంతాశ్తా విగత భీః 

(బహ్మణారి వ్ర తేస్థితః। మనస్పంయవమ్య మచ్చిత్తో యు క్షఆనీత 

మళ్పరః । యుస్టాన్నేవం సదాత్త్థానం యోగీ నియతవమానసః॥ 

శాంతిం నిర్వాణపరమాం మత్సంస్థా మధిగచ్చతి ” అను శ్రీ 
భగవద్వచనార్థము రెండుపద్యములచే వివరింప బడుచున్న ద్. 

ని. సీ. వితతమై విజనమై $ విమలమై సుఖమై పొ 

'నంగు వివి శ్రదేకశంబునందు 



లిలీడ్తీ సీతారామాంజనేయసంవాదము  [ఆశ్యా... 

సమభూమియందు నిశ్చలముగా మిజ్బుప 

ల్లములు గాకుండం బేశీలవముగా 

వరుస గుశొజినవ స్త ౦బు లనువుగా. 

బజచి యొప్వుగ వానిశవై 6 డిరముగC 

బూని పద్శాసనాశసిను. డ్రై యామిాందం 

గాయమధ్యమమునుం శ గళము శిరము. 

తే, జక్కంగా నిక్కి దృక్కు_లు $ ముక్కుచక్కి_6 

జిక్క_ం దక్కించి తక్కినశదిక్కు. గనక 
మిక్కిలి ద శేం్యదియంబుల $ (నుక్క_ జేసి 

ఫలితముగ యోగ మభ్యసింపంగవలయు. ౧౦౧ 

టీ, వితతము-ఐ = చుట్టుపట్ల నితరులయిండ్లు లేక యావరణ గలి? 

విఫ్రులమైనదియు, విజనము-ఐ = మనుష్యుల సంగములేనిదియు, విమలము - 

ఐ = (గామమునకు దవ్వున నదీతీరమునందు౦డి పొడనముగ నున్నదియు, 

సుఖము-ఐ జ ఎట్టబాధలును "జేక్ సుఖకర మైనదియం నగుచు, పొనంగ + 

వివి క్ష + దేశంబునందుక్ ఆ ఒప్పుచుం డెడి నేకాంత పదేశమునందు, సమః 

భూమియందుకొ = సరియైన చౌకపు నేలమిందను, నిశ్చలముగాక్ = 

చిత్త చాంచల్యము లేనట్లు, మిజుంపల్లమును జ హెచ్చుతస్టలు, కాకుండ = 

'జేకుండునట్లుు పేలవమగాగక ఇ మెర్టందనముగను, తిరముగక్ = నిలు 

కడగను, వరుసక్ = మీలిని, కళ 1. అజిన 4వ స్తంబులు = దర్భాసన 

మున్కు దానిసె “ కృష్ణాజినే జ్ఞాననిద్ధిః “* అనుట చేత జ్ఞాన పదమగు కృష్టా 

జినమును దానిపై ధావలిని అనువుగా = సరిగ్య పజచి = వేస్కి ఒప్పు 

XE =. స్వస్థముగ,, వానిపక = ఆ కుశాసనాదులమాంద, తిరముగక్ =' 

నిలుకడగ, పూని = (పయత్నించి, పద్యాసన + ఆనీనుం డె =“ పద్మాసన 

మిదం - పో క్షం యోగినాం వృదయంగమం 1 జానూర్యోర న్తరే. సమ్య 



పద్వ-. ౩౧౧.1 టీకా తాత్పర్యవ్ శేపార్థ సహితము. లికిక్ర్ 

క్కృత్యా పాదతలే ఊఖే॥ కించ! ఊరుమూలేవామపాదం పునస్తు దక్షీణం 

పదం ! వామోరా స్టాపయిత్వాతు పద్మాసనమితిస్టృతం। అనియం॥ ఊత్యో 

రుపరివిన్య స్య సమ్యక్పాదతలే ఉభే! అంగుస్టైచ నిబధ్నీ యా ద్గ స్తాభ్యాం 

వ్యుత్క_)మా తతః ” అనులక్షణముగల పద్మాసనమునుగూర్చి కూర్చుండిన 

వాడ, ఆమీిందక్ = అటుతరువాతను, కాయ + మధ్యమము = 

దేవామయొక ౪ నడీమిపట్టగు నుదరమున్కు గళ ముక =కుత్తుక న్యు శిరముక = 

శిరస్సును, చక్కాంగాక్ = తిన్నగ, నిక్కి = మాందికి చాపి దృక్కుులు= 

చూడ్కు_లన్తు ముక్కు_చక్కి_.క = ముక్కకొనను), చిక్కక = అంటు 

నట్లు, తక్కించి = నిలిపి, తక్కానదిక్క_క = ఇంకొకవై పు, కనక = పరి 

కింపక, ద శేందియంబులక జా [శో(త్రములు మొదలగు నిం దియముల 6 

బదింటిని, మిక్కి.లిక = మిక్కు_టముగ, (సుక్కకొ = త్మీణించునట్లు, 

చేసి = కావించి ఫలితముగక్ =సఫలమగునట్లు, యోగమును = పెని వివ 

రింపంబడినయోగమున్యు అభ్యసింపంగక = పరిపాటిచేయుటకు వల 

యంక్ = తగును. 

తా. వి నీర్ణమును) జనరహితమును, పవ్మితేమను సుఖకరము నై 

యొప్పు నేకాంతపదేశమునందలి సరిచొకపు నేలమోందల గదలకుండునట్టు 

"హాచ్చుతస్టలు లేకుండ మెత్తనగు దర్భలను వాని పెం సృ స్ణాజినమును, దాని 

వూంద మృదుపగుడావళియం నోలిని చాగునం బజచ్చి వానిమోందను నెమ్మ 

ఇగ నిలుకడతో. (బయక్నసూర్వకముగ పదా శ్రనన మను నాసనమును 

హార్చుకొనినవా6 డగుచు, , దరువాత వడుమును, కంఠమును శిరస్సును, 

దిన్న గమో(దికి నిగిడించిచూడు్క_లను ముక్కుకొనను నిలుచునట్లు చేసి యిం 

కొకవె ఫుల బరికింపక, (శో(తా దీం దియములను శటైదివిషయముల యందు. 

దగులువడకుండ ని గహించి,. ఫల సిద్ధియగుద నుక యోగమును బరిపాటించేయ 

వలయును. ౧౦౧ 



286 సీతా రామాంజనేయసంవాదము [కశ్యాంం 

మ. యతదీచి _శ్తమరుద్ద శం దియతను 

వ్యాపారు(డ్రే మానియె 

హత శకామాదివికారు డై గతభయుం. 

డై (బహ్మచారి(వత 

స్థితుడై శాంత మనన్కు_(డై స్వగురుమూ 

బో క్రలవ్యార్గనం 

గతీయానుద్వయ మచుభ్యసిం పందగుయో 

గం బంచతోద్యోగుం డై. ౧౦౨ 
ట్ర అఫ్యాసయోగియను కర్తృపద మధ్యాహారము. యత... వ్యాపా 

రుడు ఐ-యత = నిగహింపంబడిన్య ధీ = అధ్యవ సాయాత్మికయగు బుద్ధి 

యొక్కయు, చిత్తే = చిత్తావాంకార. మనస్సులయొక్క_యు (ఇచ్చట 
చిక్తళబ్దము చేత నవాంకారమనస్సు లుపలక్షీంపంబడు చున్నవి), మరుత్ = 

(పాణము మొదలగు నెదు గాలులయొక్క_యుు, దశ ఇండియ = తగా 

దులగు వైదుస్షా నేం దియములును, వాక్కు. మొదలగు నై దుక ర్నెంద్రియ 

ములు నను పదియిం[దియములయు, తను = కరచర ణాద్యవయనముల 

యొక్కయు వ్యాపారుండు 4 ఐ= వ్యవహారము గలవాండగుచు, మౌనియైజ 
వాళ్ళ యమము గలవా.డ్రై వాత + కామ + ఆది 4 వికారుండు + ఏఐ = కొట్టం 

బడిన కామ కోధాదులయొక్క_ వికృతులు గలవాండగుచు గతం 

భయుండు-.-ఐ జ పోయిన శీ నోస్ట సుఖదుః ఖాదులవలని భీతి గలవాల 
దగుచ్చు (బనాిచారి + వత+స్థితుండు-ఐ = దవ్మాచారివతే నై? > 
అనుట చేత నస్టలిత బవ్మాచర్యవతనిస్ట గలవాం డగుచు, శకాంత+మన 
నమ్కు_డు (+ ఐ=అడ(గిన చిత్తైస్థత్యము గలవాండగుచు, అంచిత + ఉద్యోగ 

ఐ = తౌను పూనినపని సాధించుటకు మిక్కు_టమగు పట్టుదల కలవాం డై, 
స్వ... సంగతి _ స్వ = తనయొక్క గురుమా రీ = గురుస్వాముల చేత, 



పగ్య-౧౦౭.] _ టీకాతాత్సర్యవి శేషార్థసహితము, 289 

శేందునియొక్క_, ఉపదేశ + 'సరణిక్ొ = బోధించినరీతిని, విశేషయగ = 

కడముట్ట, ఎబింగి = తెలిసీకొన్సి అభ్యసింపక్ - వలయుక్ = "నేర్చు 

శొనవలయున్వు అటమిీాందక్ = ఆపైని, (పణవ = ఓంకార సంబంధము 

అగు నాద = చెప్ప (బోవు దశవిధనాదములచేతను బిందు = చిద్బిందువు 

యొక్క, కళలక్ = నూర్యచం(దాగ్న్న లధిదేవతలుగా గల తాపనివెంద 

లగు ముప్పదియొనిమిది కళలచేతను, తారకంబు = తారకయోగమును 

పాందుక = అభ్యాసయోగి వడయును; ఖేచరి మొదలగు మ్నుదలను 

బాగుగ నభ్యసించినయెడల నఫ్యాసకునకు6 దారక యోగసిద్ధి యగుననుటుం 

తా. [పశాంతచిత్తుండును (బవానైనిస్టుండు నగు నాఛార్యుని నద్భ్చోధ 

వలన బైని జెప్పిన ఖేచరి మొదలగు నైదుమ్మ దలయొక్క_ స్వరూపఖేద 

ములను నరిగం చెలిసికొన్సి యామ్ముదలను బాగుగ చేర్చుకొనిన వీమ శబ 

నోం కారముయొక్క_ గత్యుమా దశవిధ నాదములచేకను, చిద్భిందువుయొక 

తాపన్యాది నూర్యకళలచేతన్కు నమృతాది చందకళలేతన్కు జ్యాలిని 

మొదలగు నన్ని కళల చేతను, తారకయోగమును, అభ్యాసయోగి వడయును. 

వ, అది యొ ట్లం టీని, ౧౦౬ 

తా. ఆ ముదలయొక్క లత,ణ మె ట్లనిన. ౧౦౬. 

ఆ. కనులు మూూసిమైనం $ గను విచ్చియైన (భూ 

మధ్యవుమునం హూ _$ మలంచి నిలిపి 

యూర ర్థ పముఖముగాలగ $ నొనరం జూచిన నది 

ఖేచర, యనుమ్మున $ కశ వర్య. ౧౦౭ 

టీ, కీశవర్య = కపీందా ! కనులుమూని + ఐనక్ + కనులగవను 

ముడుచుకొనియేనిి కనువిచ్చి 4 ఐనక్ = చాగుగం గనుల 'బెజచియేని 

చూఫుక్ = చూడ్కిన్సి మలంచి = దృశ్య పచార్థములనుండీ మరలించి, 

(భూశమయథధ్యమునక = కనుబొమ్మల యొక్క. మధ్య భాగమునందు, నిలిపి= 
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కూర్చి; ఊోద్ధ ప్రముఖముణాలంగక్. = మొందుగు ఒనరక = చాన, 

చూచినక్ = పరికించినయెడ, అది = అట్టు చూచుట, ఖేదరి + అను + 

ము ద= ఖే చరియనబడు ముద అగును. (భూమధ్య దృష్టిర న్యేషా ముదా 

భావతి ఖేచరీ | కపాలకువారేజిహ్వా (పవిష్టానిపరీతగా॥ (భువోర్శధ్యగతా. 

దృష్టి రు చాభవతిఖేచకీ | పీఢ్య'తే నచరో గణ లిప్య లే నచ కర భిః॥ 

చాధ్య కే నచశేనావీ యోము[చాం వే త్తిభేచరీం | చిల్తేం చరతి వేయస్మా 

జ్ఞహ్వా చరతిఖేయతః॥ తేశేయం ఖేచరీమ్మచా సర్వనీద్ధ నమస్కృతా | 
వ్. ఆ 'ఖ్రేచర్యాము, దితంయేన వివరం లంబికోర వతః॥ నపియూవ్యుం పతత్యగ్నా 

నచ వాయుః (పధావతి”” అను మొదలగు (తుల యర్థము నిందు ననూ 

సంధించునది. 

తా. ఓ వానరో త్తమా ! కనుంగవను ముడుచుక్రొనియెననుం చెజచి 

యైనను. జూాడ్మి_ని చావ్యాపదార్గ ములనుండి మరలించి కనుబొమ శల మధ్య 

(పదేశమునందు6 గూర్చి మిందుగం బరికించుట ఖేచరీయద యన(బడును.' 

క, లోచనములం గదలింపక 

యాచార్యో క్త కస _స్త్వనానికక్యాగం జెపుడుకా 

గోచరముగం జూచిన నది 

భూచరి యను ముద యగును $ బోధశరణ్యా, ౧౦౮ 
భగ 

టీ. బోధ4శరణ్యా=నా చే నుపటేశిర తు జ్ఞానమునకు నాశయ 

భూతుండవగువాండ్యా లోచనములను = కన్నులను, కదలింపక = దృళ్య 

వస్తువులయందు. బడనీయక, ఆచార్య... అగంబు-ఆచార్య = సర్దురువుచే, 

ఉక్త = వెప్పంబడినరీతిన్మి స్వ=తనయొక్క_, నాసీకా. = ముక్కుయొక్కం; 

అగంబు = కొనను ఎప్పుడుకా = ఎల్ల పుడున్కు గోచరముగక = విషయ 

మగునట్లు, చూచినక్ = కను(గొనిన, అది = అట్టుచూచుట్క భూచరి + 

అనుము[ద 4 అగును = భూచరి యనుపేరం బరగు మృదయై యున్నది. 
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“అగ సంమోలితాదృషి ర్నానీకా(గస్టితా యది | (పసన్న తారకాము దా 
థి లు థి 

భూచరీత్యుచ్య కే బుధః” అనుట చ్చే కంటియొక్కామిాందిరెప్పలను సగము 

ముడి౭-చి (పసన్న ములఅగు గనుపాపలు గలిగిన చూడి్కృ_ వేజ్ొక దానియందు 

(బసరింపక పరవాసుదేవత త్ర వ్రమునందే నిలిచియున్న మనస్సుతోం గలనీ 

ముక్కు_యొకు_కొనను నిలిచియున్నయెడల నది భూచరి యను ముద 

యన.ంబడు నని ఫలితము. 

తాం సద్భోధకు న్మాశయభూతుండ వగు నో యాంజనేయా ! 

చూడు్కులను గదలనీక నిజగురూపదిష్ట కముమునం దనముక్కు_కొనను గను6€ 
వ్ 

గొనుచుండిన నది భూచరి యనుెపీరం దగు ముద యగును, ౧౦తా 

ఆ. కనులు సగము మూసి $ ఘననాసికామధ్య 

వీమయందు6 జూపు: $ జెదరనీక 

నిలిపి మూంద నున్నశనిటలంబుం గాంచిన 

మధ్యలత్యు మగు గు4మార తిలక. ౧౦౫౯ 

టీ. కుమార + తిలక = తనయో త్తమా ! (నామవాచకపదమునకు€ 

బరంబులగు తిలక - భూవణ - మణి _ అవతంస - మొదలగు పదములు 

(ేస్టవాచకములు), కనులు = నయనములను (ఇచట ద్వితీయార్థమునందుం 

(బథమ, సగము మూసీ = సగము ముడుచుకొని ఘన...యందుక్- 

ఘన = నిడుపగ్కు నాసికా = (ఘాణమయొక్కొ., ముధ్యనీమయందుక్ = 

నడిభాగమున, చూప్రక్ = చూడ్కి-ని, వెదరనీక = వేజొకవస్తువునందు. 

బడకుండునట్టు, నిలిపి = ఉంచి మిందక్ 4 ఉన్న = పెని గల్క నిట 

లంబుక్ = లలాట పదేశమన్కు కాంచినక్ = కనుచునుండీనయెడ, మధ్య- 

లత్యుము = మధ్య యను పేరం బరంగు మద అగను = తగును, 

తౌ ఓ పుతోం త్తమా | అరమోడ్పుకన్ను లతో. జూడ్క్హాని తన 

ముక్క యొక్క. మధ్య_పదేశమునందు నిశ్చలముగం గూర్చి మిందుగనున్న 

నుదుటిని గనుంగొనుచు నుండుట మధ్య యనంబడు ముద యగును. ౧౦౯ 

16 
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తే, కర్ణ లోచననాసాయుకగంబు మూసి 

నుల(చి (భూమధ్యమునను జూశపులను మనము 

నిలిపి వరనాదదిందుచిత,._శళలం గనుట 

వణుుఖీము[ద యం(డ్రు సజ్జనులు వత్స. ౧౧౦ 

ట్ర, వత్స = కీచాలకా | కర్ణ + లోచన + నాసా = వెవులయె 

కు_యు కన్నులయొక్క_యు, ముక్కు చెలమలయొక్క_యు యుగం 

బుకొ = ద్యయమున్సు మల(చి + మూసి = రెండు చేతులయొక్క. బొట్టన 

(వేళు మొదలగు ేళ్ళతో నొక్కి మూసీకొన్సి చూపులను = లోంజూడ్క 

లను, మనముక = డేందమును, (భూ + మధ్యముక్ = కనుబొమల 

యొకు. + నడీమిపట్టున, నిలిపి = నిలుకడగనుంచ్కి వర + నాద 4 

బిందు? చిత్ + కళలక్ = ముందు6 జెప్పంబడు లక్షణములు గల (పణవ 

నావమును (బవ్మాబిందువును చిత్స్యరూపముయొక్క_ కళావి శేషములను. 
కనుట = అంతర్గక్యముే వీకీంచుటన్కు సజ్జనులు = మహాయోగులు, 
వమణ్యుఖ + ముద = పుణ్ముఖి యను ముద యని అం్బడు=చెప్పెదరు, 

ముఖమునందలి యాజురం[ధములను మాయుటచే దీనికి మణ్ముఖి యని 
పేరు గలిగినది. 

తౌ. అంగుష్భముల శిండిటితో "రెండు కో కబిలములను, రెండు చేతుల 

తర్ణనీమధ్యమములతో రెండుకన్ను లను అనామికముల ెంటిడితో కెండు 
ముక్కు. చెలములను నొక్కు_చు మూనికొని కనుబొమల నడిమిభాగమున 
నాంతరద్భష్థి ని మనస్సును జేర్చి (పణవ నాదమును ముందు €జెప్ప (బడు (బవ్మా 

బిందువును వై తన్యమయొక్క_ కళౌవిశేవములను బరికించుటయే మహో 

స్రరుమలు నుణ్ముఖీమ్య.ద యని వెప్పెదరు. 

క, అంతర్గ తుము బహిర 

శ్యంతవినిశ్చలనుదృ్సి శ యపగతపవన 

లం 



శద -౧౧౧] టీ కా తాత్పర్యవి శేషార్థనహీతము. 248 

సాగంతవికారము గలయది 

వింతే యగుచు నొప్పు శాంభశవీము[ద యనన్. ౧౧౧ 

ట్ర్ అంకర్గ మ్యము = ధ్యానింపందగిన పరవస్తువునందు దృృష్టై నుంచు 

టయు (ఆ న్హర్ముఖక్వేమును), బహిః. ..దృష్టి - బహిః = 'బావ్యామునంద్యు 

అత్య న్త = ఇంచుకయుంను వినిశ్చల = చలింపని, సు నృప జ మేలగు 

చూడీ_యును, ఆప...ముక - అపగత = పోయిన, పవన = (పౌణమ 

మొదలగు వాయువులయొక్క.యు, స్వాంత = మనో బుద్ది చితావాంకార 

ములయొక్కయు, వికారము = చలనరూపమగుమార్చు, కలయది = కలిగీ 

యున్నది) శాంభవీ ముద అనక = శాంభవి యనుము ద యనునట్లుగ్కా 

వింత _ అగుచుక = ఆశ్ళర్చక రమయి, ఒజప్పుక్ = తగును. 

తా. లోకవ్యవహారమునుమాని వాదయ పుండరీకము నందు ధ్యానింప౯ 

బడు పరమాత్నునియందు మనస్సును నిలిపి, పీ నించుకయుం జలింపని 

చూపును గలిగి వాయుచలనమును మనోవికారమును లేకయుండుట శాంభ వీ 

ముద యనందగును; భగవద్భ కా గగణ్యుండగు శంభు ఢడీయదను బూని 

యొల్లప్పుడు భగవంతుని ధ్యానించుచుండును "గాన నీయ్మద శాంభవి యనం 

బడును. ౧౧౧ 

అవ. ఇట్లు పంచము[దలయొక్క_ స్వరూపమును చెప్పి 

యా ము దలచేం గనుగొనందగిన సాదవిందుక ళా స్వరూప 

'ములును వివరింపంబడుచున్న వి. 

మ. అను రేం దార్చిత !పూర వక్షితని తాం తాంతర్భహిర్మభ్యల 
త్యుములుద్యద్వర మండ ల్మతయక శా$సందర్శ నాభ్యాస యో 
గము లీలెండును నాదబిందురుచిసాక తా త్కారస్రైతుభూ 

తము లై యొప్పునిరంతరంబలఘుత౯ా$ ఛ్యానంబు(గావించిన క్, 
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టీ. అమర + ఇంద + అర్చిత ణు దేవేందుని చే నారాధింపంద!న 

వానుమంతుండా ! పూర్య,..లక్ష్యుములు - పూర్వ జ లోగడ, వర్ణిత = 

వివరింపబడిన, నితాంత = పూనికగ నభ్యసింప (దగిన, అంతః = అంతర్గ 

మ్యమగు కాంఛ వీయుదయు, బహీః = బహిర్లమ్యేము లగు 'వేచరీభూచరీ 

ము దలును, మధ్యలక్ష్యుములు = మధ్య యను మ్మదయు ననునీలక్యు[ తీయ 

మును, ఉద్యత్ ... యోగములు - ఉద్యత్ = (పకాళించుచున్న, వర = 

(ేస్టము లైన, మండల = సూర్యాగ్ని చం దమండలములయొక ., [(తయజ 

మూండిటిసంబంధము.లెను కళా = కళావిశేషములయొక్క_, సందర్శన = 

చూచుటయందలి, అభ్యా సయోగములు = (క్రియాయోగములును, ఈ 

“రెండును - లత్మ్యముల్కు [కియాయోగముల్సు అని యర్థము. నాద... భూత 

ములు - నాద = ఓంకారనినాదములఅయొక్కొ_యుు బిందు = అమృతబిం 

| 

కూన 

దువుయొకయు, రుచి = శుద్ధ చై తన్య రసాస్వాదనముయొక శాయు, సాకూ' 

తార = అపరోషూనుభవమునక్కు సత్ = (పధాన మైన, హేతుభూత 

ములు = కారణాత్మక ములు, ఏఐ = అగుచ్చు నిరంతరంబు = ఎల్లప్పుడును, 

అలఘుతన్ = అధికముగ, థ్యానంబుక్ = అనుసంధానమున్కు కావించి 

నక = ఒనర్చినయెడల్క ఒప్పున్ = తగును. 

తా, వేల్పుల పేనిచే నారాధింప(బడు నోసమిరనందనా! వని వివ 

రింపంబడిన మైదుమ్ముదలలో 'ఖేచరి భూచరి యనుము[దలు రెండును బహి 

ర్లత్యుము. మధ్య వణ్ముఖీియనుముదలు రెండును మధ్యలక్యుము. శాంభవి 

యనునది అంతర్ల మ్యము అనబడు; నిందు బహీర్లక్ష్యుము చేత, ధ్యూమయు 
నర్చియు నుష్టయు జ్వలినియు విన్సు లింగినియు సుళియు స్వరూపయు. 
గవీలయు వాన్యవవాయు కవ్యవవాయు నను పది యగ్నిమండలకళలను, 

మధ్యలత్యము వేత అవృతయు మానదయు వూవయం తుస్థ్రియు రతియు 
ధృతియు శళినియు చందికయు కాంతియు బోత్స షయు. క్రీయు. 

(వీతియు అంగదయు వూర యు వూర్గామృతయు కామదాయినియు నను 
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పదియాజం చం దమండలకళ లను అంతర్హ క్యుయ చేత ) తవీని తాపీని ధూమ 

మరీచి జాలిని రుచిర సుషుమ్న భోగద విళ్వ బోధిని ఛారిణి మయ ఆను నీ 

పం డెండుంనూర్యమండ లకళీలను సండర్శింపవచ్చున్యు మూండులత్యములున్యు 

అగ్ని చంద సూర్యకళ లను అత్య ముల చే గనందగు నభ్య్యా నయాగ ము నను 

నీ రెండును, దశవిధ [పణవనాదములను వినుటకున్కు , బాగుగ ధ్యానించిన 

యెడల చిద్బిందువుయొక కయి, చిత్క_క ళలయొక్కు_యు సాతు తార 

మునకున్కు (పథాన కారణము ై విలసీల్లును. ౧౧౨ 

_ఆ, నాదబిందుకళల $ నయ మొప్ప జూచుచు 

క నిం దియముల మనము $ నిగురంకేసి 

సత్క_వీశ్వరుండు $ స్వపకాళాత్మచి 

త్సుఖము. గాంచు. బరమశసులభముగను, ౧౧౩ 

ట్. సత్ + కవి + ఈశ్వరుండు “= యోగ్యుండగు యోగీం| దుండుః 

ఇం(దియములక్ = పదియిందియములన్కు మవముక్ = అంతఃకరణ చతు 

స్వయమును ఇగురక = యోశగాభ్యాసబలయ"ేత తీణించునట్లు, చేసి = 

కావించి నాద బిందు 4 కళలన్ = దశవిధ (పణవనాదములను, పర 

చానుడేవాత్శక చిద్బిందువును, ఆ చిద్బిందువునుండి. వెడలు సృష్టి స్థితి సం 

హారకారణము లగు సూర్యాదిక భావి కేషములను, నయము 4 ఒప్పక్ = భగ 

వన్నిష్థ వెలయుచుండ, చూచుచుక- = కాంచుచ్చు స్వ..-సుఖముక్. - 

స్వ = తనయొక్క, (ప్రకాశ = ఇతరాపేక్షలేక వెలుగు తేజస్సు, ఆక = 

స్వరూపముగం గల, చిక్ =చ్చిదూపుండగు (శీమన్నారాయణునియొక స, 

సుఖముక- = (పా స్టిరాపనుగు మోక్ష సౌఖ్యమును పరమసులభముగను = 

మిగులనుకరముగ, కాంచుక్ = పొందును. 

తౌ. యోగనిహ్యం డగు జ్ఞాని చతంరావీం్యదియముల యొక... యతి 

కునో బుద్ధి చిత్తావాం కారముల యొక్కయు బాహ్యా పవృ త్తిని నిగ్రహించి 
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మైంజెప్పినరీతిని చావ్యామధ్యాంతర్ల మ్యములబేతను నధ్యాసయోగము వేతన, 
[(వణవనాదములను చిద్బిందువును నూర్యచం[ దాగ్ని మండలముల క్ర భాబి జ్ఞ 

చుములను నిరంతరమును గనుంగొనుచునుం డె నేని మిగుల ననాయాసముగ 
న్వయం(పకాశన్వరూఫుం డగు పరచాను దేవుని (పా వ్రరూపమగు -చిదా 

నందమును బడ యును, ౧౧౩ 

చ. లలితనినాదబిందుకళ 

లకొ గుతటి(జేసిన మానసేం(దియం 
బులు వెలి లోపలా దిరుగం 

టోవక వానిని. జూచుచుండ ని 

శ్చ నుగు బేవా మయ్యెడ వి 
బారమునే బరమాత్మత త్త గముకా 

నులభముగా నెజటుంగలుడు 

ను మ్మిది చక్కని తోవ యారయన్. ౧౧౪ 
టీ, లలిత £ నినాద బిందు 4 కళలకా = మనస్సునకు నింపగు (పణ 

బేనాదమును, (బవ్మావిందువును, ఆ బవ్మాయ యొక గ యిచ్చారూపమలగు 
కళావిశేవములను గతిక _ శేనీనకొ = అభ్యాసయోగము చేత లక్ష్య 
ములుగ జేసీనయెడల, మానస + ఇం(దియంబులు = చి తము చతురాదీం 
(దియములున్కు వెలిక్ = “పెనిగాన్సి లోపలక్ = వాదయా కాశమునందు. 
గాని తీకుగకొ _ పోనక = సంచరించుటక్ష వెళ్ళక వానిని = ఆ[పణవ 
నాదమును (అవ్మాబిందువును చిత్కళలన్వు చూచుచుకొ. ఉండరా = 
కనుంగొనుచునుం జె నేని, అయ్యెఢకా = అప్పుడు చేవాము = స్థూలనూత్మ. 
తఊూపమగు శరీరము, నిళ్చలము-అగుక్ = ఆధివ్యాధులు లేక నిలుకడగ నుం 
ఉను విచారమవేకా = ఇట్లు నాదబిందుకళాస్వరూ పు? డగు శ్రీమన్నా 
కొౌయణుని నిరంత రానుసంధానము చేత, ' షరమాత తలే కయ్ = ఆ 
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భగవంతునియొక్క వా స్తవస్యయాపముగాడ, సులభముణాక్ = అనా 

యానముగ, ఎటుంగ(బడునుమ్ము = గోచరమగునుసుమో; ఇది = ఈ యోగ 

మౌర్దము, ఆరయక- = ఆలోేచింపళ్యా చక్కని+(తోవ = భగవతా 

శ్రీకి తిన్ననిబాట. 

తా. మోందఈ6 జెప్పినరీతిని ఖేదరి మొదలగుముద ల చేత. బరమాత 

[పతిపాదకమగు నోంకారముయుొక్మ._. నాదములను( జిద్బిందున్వరూపుం 

డగు [శ్రీమన్నారాయణుని అతని సత్య సంక ల్పరూపము లగు కళావి కేవ 

ములను లఅక్ష్యుము౭జేనినచోం జి తృవృక్తులును నిందియములవ్యాపారములును 

జెనిగాని లోపలనుగాని లేక యా నాదబిందుకళలనే నిరంతరమును 

జూచుచు నుంజినయెడ శరీరము గదలకయుండును. ఇట్లు శరీరము మనస్సు 

ఇం[డియములును నిశ్చలములుగ నుండునపుడు భగవదనుసంధానమును 

జేయుట చే [$ీ పరవానుదేవుని వాస్తవస్వమయాపము యోగికి. దప్పక గోచర 

మగును గాన నోయాంజనేయా! ఇది భగవతా ప్లికి మేలయినమార్షము. 

ఆ. నాదబిందుకళల $ నాదరింపనియోగి 

యిం[ దియములు మనము $ నిట్టు నట్టుం 

బరువు లిడంగ వానిం $ బట్టంజాలక కుందు 

నిట్టివాండు పరము 3 నెట్టు గాంచు, ౧౧౫ 

టీ. నాద 4 బిందు + కళలస్ = భగవత్సరూపములైన శాదయును 

బిందువును కళలను, ఆదరింపని + యోగి = లమ్యాభ్యాసవి కశేవయుచే గోచర 

ములుగ జచేయంజూలని ముముత్తువ్చు, ఇం(దియములు = చతురాదీం్య[దియము 

లును మనము = చి త్రేమును, ఇట్టున్ + అట్టున్ = నలుగడలను పరువులు + 

ఇడక కక = రూపము మొదలగు వివయములయందుం (దిమ్మురుచునుం 

డగా వానిక్ = ఆ యిందియములనుం జిత్తమున్సు పట్టక 4 చాలక = 

నిగహింపలేక, కుందుక = ేదించు చుండును ఇట్టివాండు = ఇ దండి. 
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ఉఆయజయము లేనియోగి, వరముక్ = పరాత్సరుండగు శ్రీమన్నారాయణుని, 

ఎట్టు = ఏరీతిని కాంచుక = పొందగలడు? పొంద6జాలం: డనుట. 

తా. శ్రీ, భగనత్స రాపము లగు నాదబిందుకళల నభ్యా సయో? 

మేం గనుంగొనయజాలనియోగి "న్మేతము ముద లగు నిం[దియములు శబ్లాది 

విషయములయందున్కు మనస్సు కామము మొదలగు వృత్తులయందును 

న్వేచ్చన సంచరించుచు నుండగా నా యిం దియములను మనస్సును నిగ 

హీంచుటకు సామర్థ్యము లేనివాం డై దుఃఖించుచుండును. ఇట్లు మనోని ౫ 

వాము ఇం[దియని[గ్రవాము లేని యోగి భగవత ప్రిరూప మగు మోక్ష 

మును బడయంజాలండు, ౧౧౫ 

వీ గాలంబు లేనిచో $ జాల కా(గణిచేతం 

బారీ నజాలముల్ $ పట్టంబడునె 2? 

సరియురి ేనివో $ శకునాంతకునిచేతC 

బొక్క_౦పుబతులు $ చిక్కయుడునె P 

యాదంబు లేనిచో 4 నొగి మూవటీనిచే 

గజరాజములు నరిశక ట్రంబడునె p 

తగుకోల లేనిచో $ మృగయావినోదిచే 

ఘోరమృగంబులు 3 కొట్టయిడునె ? 

కే. రాజతానందతారక 4 రాజర ను 

పానననమాాధి లేనిచో  బరమశువ్మ్క_ 
తర్క_వేదాంతవాదత$త్పరుల చేత 

నిర్యదియమనంబులు విని(గశపీంపంబడునె ? ౧౧౬. 

టీ, పారీన + జూలముల్ = 'వేయికోజలుగల చేలసమదాయములు, 

(“సవా సదంష్ట్ర9)ః పారీనః*” అని యమరము.) జాలక + అ(గణి చేతా = 
మిలవాం(డలో నేర్పరియగువానిచేత, ఇాలంబు+ తేనిచోలా = గాలాప్ర 



పద్వ్ద-౧౧౬_] టీ-కాతాత ఎర ని శేపార్థ సహితవ 2ల్1' 

రివ్య చేత లేనపుడు, పట్టంబడునె = [(గహింపంబడునా ? ఇ నిమి క్రకార 

బతులు = సొగ వైనపిట్టలు, శకున  అంతకునిచేతక = పత్తుల. పరిపూర్జ్మ 

రించువానిచేత్క సరి+ యురి + లేనిచోకా = సమమైనయారి తాడు కనకం 
పుడు చిక్కంబడునె = లఫింపంబడునా ? గజరాజములు = మదప్రుశే నీ 

గులు మావటీనిచేక = గజరకుకునిచేక, వీదంబు లేనిచో = గోయి 

లేనిపట్ట, జఒగక = సులభముగ అరిక ట్టంబడు నె = నిరోధింపంబడునా ? 

ఘాేర + మృగంబులు = దుష్టము లగు నడవిజంతున్రలు, మృగయా + వినోడి 

వేకా=వేంటటయందు వేడుక గలవాని చేత తణగుకోలకేనిచోకొ = వాండియైన 

నారసము లేనితచిని, కొట్టంబడునె = చంపంబడునా ? పడ వని యంతట 

నర్థృమ్యు రాజిత... సమాధి - రాజిత = [పకాశమానమగు ఆనంద = సం 

తోవముగల్క తారక = తారకమనియెడు, రాజయోగ = జ్ఞానయోగము 
చేత, పావన = పవ్మితమగు, సమాధి = భగవదనుసంధానమ్ము లేనిచోకొ= 

లేనిపక్షమున, పరమ... పరులచేతక - పరమ = మిగుల కుమ్ము. జ నిష్బ 
అమ్ములెన తర్క = వితండముల చేత, వేదాంత = ఉపనినత్సులయొక్క._, 

వాద = విపరీతవాదమునందు తత్సరులచేతక = తలంపు గలవారిేతను, 
ఇందియ + మవంబులు = చతురాదీం[ దియ ములును. జిత్తమును, విన్మిగ 
హింపంబడునె = లోంబజచుకొనంబడునా ? పడ వని యర్థము. 

తా. ఓవత్సా ! న్నిమృయోజనములగు వికండవాదములచే నుపనిష 
ద్యాక్యములకు నవార్థములను జెప్పుచుం బండిత మన్యు లగువారిచేత మోము 

సుఖము నొసం౫డు (శ్రీరామతారక మను రాజయోగము నవలంవించి పరమ 

పావనుం డగు |శ్రీమన్నా రాయణుని ధ్యాననిస్ట. లేనియెడల నిం దియజయ 

మును మనోన్నిగవామును గలుగనేరవు. ఎట్లనిన - లోకమునందు జాలరి 

వానికిం జేత 7లములేనియెడ గండుమోలు దొరకవుగచా |! వీట్లలను బట్టు 

వానికి నురి (తాళ్లు లేకుండ బఠంలు లఖింపవుగ దా ! మటియు నేనుంగులను 

బట్టు'వానికిం బల్లము లేనిచోట నేనుంగలు లాంగవుగదా! వేంట 
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ఇకుబయమయు లేనిణ్స ల్లునములు లేనియెడ దుష్టజంతువులు సంవారింపంబడవు 
౧ 

ఎట్టు = ఏర్పా యులేనిచో యోగికి నిం దియజయము గలుగదు. ౧౧౬ 

కన మంజనంబు. గైకొని 

ము 
ఘన మగుధనమును నెజుంగు? కై వడిని నిరం 

జనతారకరూగము. చే 

కొని పరత త్త (మును 'జలియ 4 గుజివడు నంతన్. ౧౧౭ 

టీ. జనము = మనుజుడు, అంజనంబుకొ = సీద్ధాంజనమున్సు, 

శకౌెకొని = కన్నులకు బెట్టుకొని యిని యర్థము, ఘనము + అగు 4 ధన 

మును = గొప్పది యగు నిధిని ఎలుంగు  కెవడిని = గుజుతుం బట్టు 

నట్లు నిరంజన = నిర్శులమగు, తారకయాగముక = తొరకమనియెడు 

యోగమున, చేకొని = అవలంబించి, పరతే త్ర (మును = పరవాసుచేవ 

స్వమాపమున్సు తెలియక = ఎటింగ నేని అంతక = సకలమున్కు గుతి 

బడును = గోవరమగును; ఇందు, ఒక పరవస్తువును జెలిసీకొనిన సమస్త 

నృపరిజ్ఞానము గలుగునను (శుతియొక్క్ల యర్థ మును సావకాశముగ 

చెబుంగదగియున్న ది. ఇందును/గార్చి ఛాందోగ్యయునం దొక యాఖ్యా, 

యిక గలదు. ఆది యెట్టనిన, ఉఊద్దాలకు డను మహార్షి క్రి శ్వేత శేతుం డను 

నొక కొమరుండు గలడు. ఉద్దాలకుండు, పం(డెండేండ్ల పాయము గల 

తనకొడుకును జూచి ఫుత్తంకా ! నీవు గురుకులమున నుండీ (బవ్మాచర్య 

మును బూని సాంగముగ వేదాధ్యయనమును జేయుము. మిన నంశమునం 
బుట్టినవా6 జెవ్వండు నధ్యయనమును జేయక (బవ్నాబంధువువ తె (నీచ 
(బొవ్మాణునివలె) నుండలేదు. అనిన, శ్వతశకేతు(డు సద్దురునిక డక బోయి 
పం డెండుసంవత్పరములు వేదముల నెల్ల సాంనగముగ జదివి గొప్పపాండిత్య 

మును సంపాదించి తనకు సర్వము జెలియునను నభిమానమతో. దన జన 
కునికడకు వచ్చినం జూచి తంగడి వీనికి జేదవేదాంగములు 'పఠించినను' 



పద్య-౧౧౭] టీకా తాత్పర్యవి శేపార్గసహిత ము. 2క్1' 

ముఖ్యమగు (బవ్మాజ్ఞానము లేదు. జగత్తునకు ఖిన్నముకాని నిమిత్తకార 

ణము నుపాడానకారణము నగు (బవా్మామును 'జెలినినవాండే పరివూర్జ్మ 

విద్వాంసుండుగాని వేజటోెకండు గా డను సంగతిని దన కొమరునకు€ 

'జలియంబజచి వానికింగల దురఖిమానమును దొలంగించి (బ్రహ్మమును చెలి సీ 

కొనెడు తలంపు గలుగం జేయందలంచి యి ట్లనియె. ఓ ప్రత! నీవు. 

“కనను సర్వవిద్యాపరిపూర్జుండనుు నాకు సర్వమును ఉెలియు” నను నభి 

మానము గలవాండవువలె. గనయుడుచున్నావు. ఏయొక నస్తువును వినిన 

యంత నే యదివఆకు విననిదిగూడ వినంబడునో "తెలియనిదిగూడ6 చెలియం 

బడునో తలంపనిదిగాడం దలంపండునో ముఖ్యముగ నీవు చెలినికొనం 

దగిన యా యంశమును నీ యుపాధ్యాయుల నడిగి తెలిసీకొంటివా ? అనిన 

విని శ్వేతకేతు డాశ్చర్యము నొంది యేమిది? యొకదానిని చెలినీకొని 

నంతనే ఇంకొకటి యెట్లు టెలియంబడును ? అని తనలో ననుకొనుచు నో 

భగవంతుండా !_ ! నీవు వెప్పినది యెట్లు సరిపడును ? అనిన జనకుం డి ట్ల 

నియె, *యథా థా సోహ్యాకేన మృత్నిండేన సర్వం మృణ్మాయం విజ్ఞాతంస్యా 

ద్యాచారంభణం వికారో నామభేయం మృ శ్రిశేత్యేవ సత్యం” మై 

కుండలు చాలు "చెొందలగువానికి నుపాదానకారణనుగు (మాలశారణ 

మగు) (9 కిముద్ద "తెలియంబడినతోడ నే తదుపాదేయములగు (ఆ మణి కముద్ద 

వేలనం ౫ సన" కుండలు మూ(యకుడులు మొదలగునవి యెల్ల మట్లికి వేటు గా 

వని తో్రయంబడున్వు కుండలు మొదలగువాని రూపమును, కుండలు 

మూతలు దాకలు మొదలగు పేళ్లును ఆ మట్టికి లోకవ్యవహార ముకొ అకుం 

' గలిగిను. ! కావున మద్టివలనం గలి ెడు కండలు మొదలగునవి మట్టికం శు 

వేటు కాన! గాన్న నుపాదానమునకు నుపాజేయమునకును ( కార్య కారణ 

ములకు) 'గోదములేదు గాన నుపాదొనము దెలియంబడిన, నుపాదేయము నపా 

చానమున ననొన్న వేజుంగాదని తెలియ బడును. (ఇచట ళర్పు కారమెల్ల మాటు 

మట్టునళ్ల బపీలేకాని వికారమనునది వా స్తవముగలేదు. మజ్జిమా[త్రము వస్తువు 



జర్2 నీతారామాంజనేయసంవాదము  [ఆశ్యా.గ 

ఆగునట్లు (బవా శ్రైయునందు నజ్ఞున ముణేం గల్పింపంబడిన నామరూప 

(ప్రపంచమెల్లం గల్ల, (బవ్మాము మా(త్రయు వస్తువు” అను శంకరముతను 

సిపడియుండలేదు. ఏలన వాచారంభణ మను[ శుతియందలి పద మునక్త 

చాగాలంబన మను నర్థము. జెప్పుటకం (బమాణము'ే దు, నముణియు వాగా 

లంబన మను పవమునకును నామిభేయ మను పదమునకును వేర్వేజ యర్థము 

చెప్పక పోవుట చేతం బునరు_క్రియు6 గలుగును. ఇంకను మృ త్రికయే సత్య 

మని ఇెప్పందలంచినపుడు (శుతియందలి “బతి” అను పదమునకు వైయ 

ర్భ సము సంభవించునను నీ యంశేములను ోవాగారంభణ మిత్యు శ్రేర్మి 

శ్యేశ్య (శతకల్పనం | ప్రునరు క్తి ర్నామథేయ మితీత్యస్వ నిరర్ధ తా అని 

పూర్వాచార్యులు చెప్పిరి. ఇంతియకాక శంకరమతమునందు “యేనా శుకం 

[శతం భవతి” అను (శుతియొక్క సందర్భ ముగూడ సరిపడియుండ లేదు, 

బెట్టన్స ముత్తెఫుంజిప్పయొక్యం స్వరూపము దెలియంబడలగా నా ము త్తెపు! 

జిప్పయందు నాకోపింపంబడిన వెండి దోపట్టక యున్నను వెండి తెలియ! 

బడుట గన్నట్టక పోవుటచేత, (బవ్మాము తెలియంబడినతోడ నే (బవ్మ్మాము 

నందు నజ్ఞానము చే నారోపీంపంబడిన (ప్రపంచము పోయినను | చెలియ! 

బడుట సంభవింపదుగాన నే (బవ్నాము దెలియంయబడినతోడ్డ నెలకు 

బడనిడిగాడం చెలియంబడీనది యగు నను మొదలగు (శుత్య్య్థ కట్లు సరి 

పడును? ఆను మొదలగు విశేపాంశములను (క్రీ! రం? రామాను గమ్యము 

నందు బరికించునది. (_పకృతమునందు ) శ్రీ, పరమప్రురున సరూపము 

-జలియంబడినతోడ నే త త్కార్య మగు (ప్రపంచమెల్లం జారాముకన్న 

'ఖిన్నము గాదని తెలియంబడు నను మొదలగు సంగతుల నుద్దాలండు తన 

కొనురుండగు శ్యేతకేతునక నుపదేశించి కృతక్సత్యుని జేసె స వె దికో 

పౌఖ్యానమును “పరత త్వ్యమును చెలియ గుజిపడు నంతన్ ” కః నీ పద్య 

భాగమునందు ననుసంధించునది. " 



పద్య-౧౧౮] టీకాతాత్పర్యవి శెపార్థ సహితము, 258 

తా, లోకమునందు మనుజు6ండు సిద్దాంజనమును గంధ్రకుం బెట్టుకొని 

చెన్నిధిని గనుంగొనువిధమున నితరసాపేతలేని యొక్ళ తారకళయోగము 

నవలంబించి పరమఫురుషు నెచింగనయెడల నన్నియు. బెలియంబడును.౧౧౭ 

కే పలలమును జూపి జేగను $ బట్టురీతి 

నమృుతసమనాదబిందుక $ళానుభూతి 

సుఖము నొందించి మరగించి $ చొక్క. జేసి 

యిం[దియమనంబుల విన్మిగఫహింపవచ్చు. ౧౧౮ 

టీ, పలలమును = మాంసప్రుటెరనుు చూవీ = తొలుతం గనంబజుచి, 

జేగను= అణుజును, పట్టురీతిక్ = వేటకాండు (గపాించునట్టు, అమృత... 

సుఖముక్ - _ అమృత = అమృతముతోో సమ = సమానమగు నాద = 
దశవిధ  (పణననానములయొక్మ_యు, బిందు = (బవ్మాబిందువు 

యొక్కయు, కళా = నూర్యచం, దాన్ని కళలయొక్క_యు, అనుభూతి = 

అనుభవించుటచే నగు నుఖముక్ = పరమ సౌఖ్యమును ఒందించి = 

మొదటం గలుగంజేసి, మరగించి = అలవాటుపణ చి, చొొక్క_౭జేసీ = 

ఆ సుఖమునందు. జొక్కి. సోలునట్టు గావించి ఇం్యదియమనంబులక్ = 

ఎల్ల యిం దియములను మానసమున్తు విన్మిగహింపక = దృశ్యప దార్థముల 

యందు. బడకుండ నిరోధించుటకు వచ్చుక = వీలగును. 

తౌ, మాంసపుకెరను మొదటం గనంబజచి జేగను వేంటటకాండు 

మెలశువరో చెట్టుపట్టుకొనునో యట్లు యోగియు సుధారసమున కెనయగు 

(పణవనాదముయొక్కాయు, _ద్రవ్మావిందువుయొక్క_యు  చిత్క_ళ 

యొక్కయు, నిరంతరానుభవమువలనం గలిగడు పరమ సౌఖ్యమును 

చొలుత6 గలుగ జేసీ యభిరుచిని బుట్టిం చి యా సుఖానుభవమచేత( బర 

వళముగ నొనర్చి ఎల్ల యిం[దియములను. జి త్తమును బావ్యా విషయముల 

యందు బడకుండ స్వాధీనము జేసికొననగును. ౧౧౮ 



254 సీతారామాంజ నేయసం వాదను [కశ్యా, 

"ఆ. వేద మట్టు గాన * సాదవిందుక భాను 
భవము దెలివె మొదల 9 బండితులకుం 
దత్పంకార మెల్ల} దగ నెటింగించెద 
విస్తరించి తెలియ $ వినుము వత్స! ౧౧౯ 

ట్ర్, వత్స = ఓ బాలకా! వేదము = ఆమ్నాయయు (“శతి శ్రీ వేద ఆమ్మాయి” అని యమరము), పండితులకు" తెలివి ల యోగ్య లక్కు నాదవిందుక భొనుభవమయుకా = ముందు. జెప్పంబడు లఅక్నణముగల .పేణవనాదములయొక్క_ యు, చిద్భిందువుయొక_ యు సూర్యా దిక్షళ్ళ 

నని, తెలిపెక్ = చెప్పును అట్లుగానక్ = ఆలాగున వేదయు నా టీ చేతను తత్ = ఆ నాదబిందుక ళౌనుభవముయొక్క, (పకారముకొ = (కమమనును, ఎల్లకొ = అంతయును త్రగక్రా _ సరిగ, తెలియకొ _ నీకో బోధపడునట్లు, వి సరించి = వివరించి ఎతింగంచవకా = వక్కా_ణించ్చె చను వినుము = ఆలకింపుము. 

"యొక్క యనుభవము నఅవాటు చేయవలయు నని (వాంబలుకు పలికినది గావున నా నాదబిందుక ళాన్వభ్రావ మెట్లు గలుగునో యా [కమము నెల్ల సవి _స్తరోముగ నీక బొధపడునట్లు 'ెలియలజజెద నాలకింప్రయు. ౧౧౯ 



పడ్య-౧౨౧] టీకా తాత్సర్యవి శేపార్థ ససాతము. బకర్ 
ఖై డా ® 

చెలుప(బడ్న్క ము[దచేక్  జమునుు చెప్పిన లక్షణములు గల మణ్ముఖీము(ద 

“వేళ, (శ్రవణ + యుగముక్ = వీనులయొక్క్స_. రెండు బిలములను 

మూసీ = శిండుచేతుల బొటన వేళ్లతో నొక్కా, అఆలింపక = ఆలకించె 
డు య 

చేని మొదలక్ = ముందుగ, (పణవంబు = ఓమ్ అను వర్ణము, చిణి 4 

అనుచుక = చితి అనుధ్యనితో, [మోయుక = వాంగునుు అంతటక్ = 

ఇట్లు కొంతనేఫు (మోసీనతరువాతను, చిణిచిణి అటంచుక = చిణిచిణి 

ను చప్పుడుతో, మించి = మొందటికంకు కొంచెము బిగ్గరగ, రెండవ 

మాజు = నెండనతూరి,' ఘాోషించుక్ = ధ్యనిచేయంను. 

తా. నిమ్యల్భషుండ వగు నో వానుమానుండా + యోగానుభవము 

బాగుగం గల తన యాచార్యుండు 'చెప్పినయట్లు శిండుచేతుల బొట్రన 

(వేళ్ళతోం జెవులరం ధములను శెండింటిని వెనుకల జెప్పిన మణు శిఖి యను 

ముదచేత మూస్కి వినెనేనిం దొలుకం జిణి యనియు రెండవసారి చిణిచిణి 

యనియు లోపల నోంకారము చప్పుడు సేయును. ౧౨౨౦ 

శా.కంటికా నెమ్రుదిగంటి సద్వరుని నిం$క౯ మేనిలో పువ్వు లా 

తింటకా బూజలొన ర్రు నంచు గర మ0ర్థి౯ చేప దాము 

న్నుగా! ఘంటానాదము. చేసెనో యనగ ని నొంశకారంబు 

పహృద్విథి యక! మింటకా [మోయుందదారవంబుగతి యా 

ఫవిాందక విజబ్బంభించుచున్ . ౧౨౧ 

టీ, ఆమిందక్ = మొదటం జిణియనియు, నెండనమాలు చిణిచిణి 

యనియు చాంగిన తరువాతను, ఓంకారంబు = (పణవమ్యు తత్ + ఆర 

నంబు 4 గతిక = చిణిచిణి యను నా ఛబ్బముయొక్క_ (శ్రమము చేత 

విజృంభించుచుల్ = (కమ్మకమముగ ెచ్చుచు, దేహి = జీవుడు 

చనెమ్మదిక = డజెందముయొక ్క._ స్వస్థతను, కంటికా = పొందితిని, సత్ 4+ 

ఉరునికొ “గురూణాం గురుః” అనుటచే (వ్నా - సచాళివుండు మొద 



అ5్6 నీతారామాంజ నేయసంవాదము [ఆశ్యా-ం, 

లగు దేశికులకుయసాడ నుపదేశికుండగు శ్రీమన్నారాయణుని, కంటి౯ా = 
వీషీంచితిని ఇంకక్ = ఈ మిీందను, మేనిలో 2 ఫువ్వులు + 

ఆఅఆతింటక = శరీరమధ్య మనందున్న మూలాధారము స్వాధిస్టానము మణీ 

వూరకము అనావాతము విశుద్ధము ఆక్ఞాచ క యు అను షట్కు_వులమయుల 

చేకన్కు వూజలు = అర్చనలు ఒనగ్ఫుకొ = చేసెదను అంచుక్ = అగి 

తలంయచ్చు. కరము - అర్థిక్ = కడువేడుకతో, మున్నుశాకొ = తొల 
దొల్ప ఘంటా - నాదముక్ = జేగంటయొక్క ధ్వనిని చేసెనో = 
కావించినాండో ఆన్ - కక్ = అనురీతిని, వాత్ - వీధి - అకొ = 
వృాదయగువా యనెడు, మింటక్ = ఆకసమునందు [(మోయుక్ = 
(మోంగును. ఉడ్చేంకూలంకారము. 

తా, నేను చి త్తవ్మిశాంతిని బొందితిని; గురువుల కెల్ల. బరమగరుండగు. 
(శ్రీమన్నారాయణుని సందర్శించితినిి ఇతను శరీరమధ్యమునం దున్న 
స్వాధిస్టానము మొదలగు వమట్క_మలముల వేత నాపరమప్రుఠుషుని నర్చన? 
జేనెదనని జీవుడు దాను బొలుదొ ల మిక్కిలి వేడుకతో జేగంటను గొట్టు 
చున్నాండో యనునట్లు తరువాత నోంకారముమోందం జెప్పయిడిన చిణిచిణి. 
యను ధ్వనియొక్క_ | క్రమము చేత (గమ కమయగ వృద్ధినొందుచు వాదయ 
గువా యనునాక సమునందు మిక్కుటముగ ధ్వని చేయును. ౧౨౧ 

(సగ్ధర. కామ[కోధాద్య స దాకతసగణవిజయాశ కాంట. యె 
(పక్యగాత్మ్శ, (శ్రీమన్నారాయణుం డంశచితవిమలనుహా 
$ీచి త్రశంఖంబు నిండా సేమం బారంగం బూరింగీచినగతి 
మొరయుకా $ జిత్క_ శాదర్భకం టె, భూమానంద( పదం టై 
శన్ఫుటనిగమశిరోశభూవణోంకార మంతన్. 

ట్ర్ (ప్రత్యక్ + ఆత్త = అంత ర్యామిస్వరూపుండగు, శ్రీమత్ + 
నారాయణుండు = డ్రీఫురుపో తముడు, కామ ,..కాంకీయె _ కావు = 

౧_9_9 
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దారప్రుత్తా)దులయందలి కోరికయు, [కోధ = కోపము, ఆదిజమొదలగు 

నరినడ్వర్దమఎయొడు (రూపకము), అసజ్ = దుష్టులను, రాత సజ చౌనవుజ 

యొక్క గణ= సముదాయముమొక్క విజయ = గెలుపును ఆకాంక్షీయొజు 

అభిలపించినవా.డై్రై అంచితజశమదమాదిగుణాముల బే నొప్పుచున్నదియ్యు 

విమల = పరిశున్థ మయినదియు మహాల్ = ఉదారమైనదియు. నగు 

చిత్తే = స్వా శ్రితుండను యాగియొక్క._ వానయమఏయెడు, శంఖంబుక్ ఇ 

పాంచజన్య మను తనశంఖమును (శో లత్మీపశే, పాఇ్చుజన్యః అని 

యమరము), సేనుంబు = లోకములకల్ల యోనమేమమ్సు ఆరంగళా = 

ఒ ప్వూనట్టు, నిండక = నింపు, పూరించినగతి? = ఒ త్తిన వాడో యను 

రీతిని స్ఫుట... ఓంకారము - స్ఫుట = పరమపురుషస్వమాపమును స్పష్ట 

ముగ బోధించుచున్న, నిగమశిరః=వే దాంతములకు, భూవణ= అలంకార మైన, . 

కీంకారయ = ప్రణవము చిత్ 4+ కళొ దర్శకంబు + ఐ= చి దూపము 

యొక్క కలొవి శేషములనము గనయజచునది యనచు, భూము 4 ఆనంవ+ 

(పదయు 4+ ఐఏ = భూమ్మ బన్మామయొక ్క._ నిర తిశ యానంద మును గలు. 

జేయునదియు నె ఆంతేక్ = అప్పుడు, ముర ముక ఇ (మోరగును, 

భూమానంద( పదంబు - అనుపట్లు భూమ _బహ్మస్వరూప నికాపణం 

బెట్లనిన: - “య తే నాన్యత్పశ్యతి నాన్యచ్చు)ణేతి నాన్యద్విజా నాతి న 

భూమా।1ఆభ య్మతాన్యత్పశ్య త్యన్యచ్చు)ణో క్యన్యడి(జా నాతి తదల్పంి”” 

అని ఛాందోగ్య మునందు భూమ్మ బవా శ్రాయునుగూర్చి చెప్పంబడియున్న ది. 

ఇందు భూమశబ్దయుచేక నిరతిశయంబగు విఫులత్వముతోం గూడుకొనిన 
పరమసుఖస్వరూఫుండు జీవుండా? లేక శీపరవానుదేవుండా? వీది ని న్దేశింపం 
బడెను ? అని సంశయము గలుగయశా “తరతి కోక మూత నిక్” అని యుప 
(కమమునందు నాకే రజని సంసారదుఃఖమును దాంట౯గల:డని భూమ 

విజ్ఞానము నుపదేశించి “అ స్టి భగనో నామ్నో భూయః |! అస్తి భగవో 
9) లి వాచో భూయః” అను మొదలగ (పళ్నలకు “వాగ్వావనామ్మో్నో భూయనీ- 
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లిరరి సీతారామాం౦జనేయసం వాదము [ఆ శ్యాం 

మసోవానవాచో భూయః” అనుమొదలగు (పతివచనములలో "నామము 

వాక్కు మొదలగు నొశడానికం కు నొకటి యెక్కు_డని చెప్పుచు “అన్ని 

భగవః _పాణాదూళ్భయః” అను కడపటి పళ్నకు (పాణముకన్న గొప్పది యిది 

యని (పతివచనము లేకపోవుట చేత. _(వాణశబ్దవాచ్యు డగు (పత్యాాత /] 

తో నే(జీవునితో వేసమౌ ప్రి గన్బట్టుచుండుట చేత నిందలిభూ మశబ్దవాచ్యు" 
డు జీవుడే యని నిశ్చయింపంబడుచున్న ది యని పూర్వపక్నుము రాయా (కీ 

ఛగవద్చాదంంయణాభార్యులు * ఖభూమాసం[పసాదా దధ్యుప దేశాత్ర్॥ 

౧-౩ -౭॥ ధరోపప ల్రైళ్చ॥ ౧-౩ ౬౮|| అనున్నూ త్రముల చేనిర తిశయ వై ఫుల్య 
గుణ విశిష్టనుఖస్వరూఫుం డగు పరమపురుషుం జే భూమశబ్దమూ బేం జెప్ప. 

బడునని సిద్దాంతము చేసిరి ఎట్టనిన-(శుతియందు నామము వాక్కు మొద 

లగువానియన్నిటికం మేం గడపటను (బొణమే గొప్పది యని (పక్న (పతినచ 

నమయులచే( (బతిపాదింపంబడినను “సనా ఏవ ఏనం పశ్యన్నే వం మన్వాన 

ఏవం విజాన న్నతివాదీఛవతి” అని (పాణోపాసకునకు (పౌఢవాదిళ్వ 

రూపఫలమును జెప్పి “ఏనతువాన అతివదతి యస్ఫత్యేనాతివదతి”” అని 
(పాణోపానవనకు సతోపా శ్రివలననే (పౌథవాదిత్వము. నీద్ధించు నని 
ఇప్పుటనేతం (వాణోపాసకనకన్న నత్యోపాసకుం డధికుం డనుట. అర్థ 
మునుబట్టి నివ్సన్న మైనదిగానం (చాణముకం కె సత్యళబ్దవాచ్చ్యు. డగు పరమ 

పురుషు. 'జెక్కువవాం డని వెప్పంబడుట చేత భూమశళబ్దము"చేతం బర 
(బవ్యామే యిచట ని ర్దేశింప[బడినది, నూ తార్థ మెట్లనిన - సం పసాదాల్ 
(పత్యగాళ్ళుకం కె (జీవునికం కై, అధ్యుపదేశాత్ = పరమాత్నుం డధిక6 
డని (శుతియందు6 జెప్పుటవలన)ు భూమా = భూమళబ్దవాచ్యుండు పరమ 
ప్రరుషుండగాని జీవండుగాండు. వేతీయును “ధర్మ-ఉఊపప శ్రే_చి” ధర్మ= 
స్వభావనీద్ధయ లగు నమృతత్వము, సర్వాత్శకత్వము, సర్వ కార ణత్వము 
మొదలగు _్రుత్యు క్ర ధర్మములు (బవ్మామునందే వెల్లుబడియగటవలన 
కామశబ్దవాచ్యుడు (శ్రీమన్నారాయణుడు “మఖం త్వేవ విజిజ్ఞాసి 
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తవ్యం | భూమైవ నుఖం”” నుఖమునే శెలీసికొనవలయును. “భూనుమే 

నుఖము*” అనియు (శతి. మచేయు భూమళశబ్దము విపులత్యవాచియె ఇచట 

ధర్మపర మగుచున్నదిగాన వై పుళ్యవిశిష్టమగు పర| బహ్మా మని యర్థము. 

ఇట్లు (శీఫామ్యము వేదాంత దీపము మొదలగువాని నవలంబించి సామాన్యముగ 

(ాసీతిని. విశేపాంశములను నింకను ెలియంగోరువా రొ [గంథములను 

విలోకించునది. 

తా. కామము [కోధము మొదలగు నరిషడ్వ్వర్షమని యెడు దుష్ట దెత్య 

సమావాముయొక్క_ గెలుపును గోరుచున్నవాండె యంత ర్యామిస్వరూపుం 

డగు [కీష్టరుషో త్రమంమ తనయందలిభ క్రి చే నొప్పుచుండెడు యోగియొక్ష_. 

పరిశుద్ధ మగు గొప్పవాదయ మనినెడు పాంచజన్య మను శంఖమును దన 

చేం బరిపాలింపంబడు లోకమున కెల్ల యోగ తేమము గలుగునట్లు నిండుగ 

బూరించి యె త్తినాండో యనునట్టు పరమపురువన్వరాపమును స్పష్టమయగ 
చెలుప్రు వేదాంతముల కెల్ల నలంకారభూత మగు (పణవము చిద్రూపయు 

యొక... కళ లనెల్ల6 గనంబఆ చునడియు, నఖండ(బహ్మానందమును గలు 

చేయునదియం నగుచు నయ్యెడ (మోంగుచుండును, ౧౨౨౨ 

మ. నలువ్రైప్పం దగు (బహ్మదండి నొకవీశణాదండముం జేసి వ 
డ్లలజాతంబుల మెట్లుగానిలిపి పం$చ[ పొణముల్ తంతులై 

యలరంగా. గొని ము_క్షికామిని సహ సారంబునందుండిని 
చ్చలువాయిం చెననంగ నొప్పు బణవ$స్వానంబు దానంతట, 

టీ. నలువు ఒప్పక తగు=ఆ సనబంధము చే. దిన్న గనున్న, (బవ్నా 

దండిక్ = అభ్యాసకునియుక ్క_ వీంపునడిమిమయెముకను ఒక + వీణా చ 

దండముక్ = వీణియయొక్క_ దండముగ్క వేసీ = ఒనర్చి, మట్ + జల 

జాతంబులక్ = పద్శములంబోలిన మూలాధారము లోను గాలుల యాజ 

చక్రములను మెట్లు కాక్ = స్వరములకట్లునను, నిలిపి = అమర్చి, పంచ 
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(పాణముల్ = (పాణము ముదలుగాయగల మైదువాయువులును, తం తుల 

= తీ™కై, అలర, కాక్ = తగుచుండలర్యా కొని = పూని సవా 

(సారంబునందుక =వాదయక మల మను గద్దియ యందు, రూండీ= కూర్చుండి 

ము క్లికామిని = మోమషలమ్మీ, నిచ్చలుక్ = ఎడ లేకుండ, _వాయించెకా 

అనక్ కక్ = ఆవీణీయను (మోబించుచున్న దో యనురీతిని_ [పణవ 

స్వానంబు = చిణీచిణి యను నోంకారని నాదము, అంతటక్ = అప్పుడు 

ఒప్పుక = మరోవారముగ విననగును. 

తా. స్వ స్టీకాద్యాసనబంధముచేం దిన్నగ నొపహ్ఫుచుండేడు యోగి 

యొక్క. వీంఫునడిమియెముకను వీణియగనుు మూలాధారము మొదలగు 

నాజుచ కములను స్వరముల మెట్టుగను [పాణము నపానము మొదలగ్వ 

నై దువాయువులను వీణాతంతులుగను జేసి ముక్తికాంత సవ్మాసార మను 

త మ్మినద్దియ_పైం గూర్చుండి వ్ వాయించు చున్న దే మో యనునట్లు (పణవ 

స్వనము విననగును. ౧౨౨ 

తోటకవృ త్తము. అమృతాంగన బోధమ కయాతు ని శు 
ద్ధమనగి పవనంబులు 4 డాళముగా 

సేమురం గొని పాడుచు $ నాడీనయ 

బముల(పణవారవ $ మంతం దగున్, ౧౨౪౮ 

టీ, బోధ... పవనంబులు - బోధమయ = భగవద్ధ్యానయాపంబగు 

జ్ఞానము బెం బూర్లనుస, ఆత్బుని = చిళ్తమగల యోగియొక్కు, శుద్ధ =. 
4 పవి కమల, మనఃపవనంబులు ఆ చిత్తమును [పాణవాయునును, శాశమ 

గాక =లయను 'జెలుపు వాద్య భేదమునున, అమరక కొని = సరిగం చేకొని, 
పాడుచుక్ =నంగీతఠ మను -గావించుచు, ఆడిన “4 ఆట్లు=నృత్యమాడు చున్న ద్లో 

యనువిధమున, అమల + (పణవ-.+ ఆరదమయ జు పావనమగు నోంశారము 
మొక్క శబ్దము, తణిక = వినంబడును. 
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తౌ, పర మపురుషునిధ్యానము కేజుచుగం గల మనను గల యోగి 

యొక్క. నిర్భలమగు చిత్తమును (పాణాది వాయువులను లయను దెలుప 

వాద్యభేదమునుగం జేకొని సంగీతముంజేయుచు ముక్షికాంత నృత్యము గావిం 

చుచున్న బేయో యనునట్లు [పణవనాద మపుడు వినంబడును, ౧౨౮ 

నీ. సలలి తేం దియగోపిశకలు వర క్రీతి'చే. 
జనుబెంచి తను. బొంది  సంతసింప 

(బవ్మాదండిలతా విశభాస్వదాధారాది 

క పికావళి మహావిశకాస ముంద 

(బన్ఫుటీకృత పటుశేస్సట కుండలిం[దుః డ 
'త్యానందకరముగా $ నాడుచుండం 

బొందుగా _భూమధ్యళబృం దావనమ్మునం 

(బత్యమబోధ గోళఫపాలమూ ర్తి 

లే, విులమానసపవనహశ_స్తముల చేత. 

దననుషుమ్నూమురళి లీలం $ దాల్చి మధుర 

గాన మొనరించె ననగ నోంఠథకార మలఘు 

'వేణునాదస్వరూప మె $ వెలయు నంత, ౧-౨ 

టీ. సలలిత + ఇం దియ 4 గోకికలు = సోయగము గల చతురావీం 

(ద్రియము లనియెడు (వ్రేతల్సు వర - (పీతిచేన్ = మిక్కూుటమగు మక్కు 

వత్రో, చనుడెంచి = ఏగుటెంచి, తనున్ - పొంది = తనతోంగలన్సి సంత 

సీంపన్ = సంతోషము నెందుచునుండలూా, (బవ్నా. + .ఆవళి - (బవ్మా 

దండి = యోగియొక్కు_ వెన్నుపూసల చా లనియెడు లతౌ = లతిక 

యందు, విభాస్యత్ = ఒప్పుచున్న, ఆధార = మూలాధారము మణి 

వూరకము అదిక = మొదలగు చృకము లనియెడు, పీక - ఆవళి=కోయిలల 

చాలు, మవాత్ + వికాసము = ఎక్కు_డగు నెలమిని, ఒందన్ = పొందుచు 
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నుండగా, కుండలీ + ఇందుడు = కుండలీశళ క్రి యను చిలవపేండు 
(ప్ర... సృటన్ - (వ్రస్ఫుటీకృళ = బాగుగ విప్పబడిన, పటు = దిటమగు, 
స్పృటన్ = పడగతో, అతి + ఆనంద + కరము - కాకా ౨ అధికముగ 
ముదమును గలుగంజే యునట్టు, ఆడుచుండక్ = ఇటునటు నూంగుచు నుం 
డంగా, (ప..,మూర్తి _ (పత్యక్ష దు పరమ ప్రురుషసాతా త్కారరూపమగ్య, 
బోధ = జైన మనియెడు, గోపాలమూ రి = (శీ వేణుగోపాలస్వామి, 
(భూ...నక్ - భూ జకనుబొమలయొక్కా, మధ్యజమధ్య [పదేళ మనియెడు, 
బృందావనమ్మునక = బృందయను వివీనమునందు, పొందుగాకొ=నుందఠ 
ముగ విమల... చేతక్ _ విమల= పరిశుద్ధమగు, మానస = చి త్రము పవన= 
(పాణానిలమ లనియెడు, వా సములచేతక్ = రెండుకరముల చేతను, తన + 
సుషుమ్నా + మురళిక" = తనయొక్క (బవ్మానాడేయ నెడు వీల్లను నాయిన్సి 
లీలక్ = ఒయ్యారముగ పూని == పట్టుకొని మధుర + -గానముక్ = 
మనోవారమగుపాటను, ఒనరించెకా - అనంగక = పాడుచుండెనో యను 
నట్లు ఓంకారము = (పణవమ్కు అలఘు...ఐ- అలఘు =నిరతిశయమనుగు, 
వేణునాద = పీల్లనగోవియొక్కా, స్వరూపమై = నాదమునుబోలిన నాద 
ము గలదై యని యర్థమ్బు అంతన్ =అప్పుడు, వెలయుక్ "= ఒప్పుచుండును 

తె శ భాదివిషయలోలుపయలగ (శో తాదులగు నిందియము లని 
యెడు గొల చేడియలు మిక్కు టంబగు మక్కువతో. దన్మపక్క_. బేరి యా 
నందింప్రుచునుండం గా మతీయు యోగియొక. చెన్ను వూసల చాలనియెడు- తీంగలయందు నొప్పుచున్న మూలాధారము మొదలగు చక్ర ములనియెడు గం. డుగోయిలలపం కి "హెచ్చగునెలమిని గొనియుండ గా బాగుగ .విప్పంబడిన దిటమగుపడగ గల కుండలీశ కి యను చిలువె్తే( డెహ్క_డగు ముదముతో నాడుచుండంగాం గనుబొమలనడిమిపట్టనియెడు బృంద్లావనమునందు భగ వ తామై త్కారజ్ఞూన మనియెడు నందనందన్తుండు. పరిళద్ధమగు చి తమును, 



పద్య-౧_౨౬..] టీకా తాత్సర్యవి శేపార్గ సహితము. 268 

స్వాయత్తమగు వాయువు ననెడు రెండు చేతులతో సుషుమ్నా నాడీ యను 

తనమురలిని ఠివిగం బట్టుకొని వినోద ముగ వీనులకువిందగు పాటంచాడుచున్న 

వాండో యనురీతిని బణవ మయ్యెడ మురళీ నిస్ప్వనమును బోలిననాదము 

గలది యె యొప్పును. 

సుగంధివృ త్రము. (కూర రాగరోప_వై రి$కోటి నెల్లం (దుంపంగా 

గోరి యాత్మ రాము. డుండ 3 ఘారసంగరార్థమై 

భూరిభేరికారవంబు $ బోరుకొల్సినట్లు లోం 

కారనాద ముప్పు వింత$గాం గుమార యంతట న్. ౧_౨౬. 

ట్, కుమార=పు త్తొతుల్యుండ వగు నోయాంజనేయా ! అంతట = 

అప్పుడు, ఆక్క + రాముడు = యోగిజీ వాళ్ళ యనెడు (శీ రాచం దు:ఃడ, 

(కూర ...కోటిక- - (కూర = దుస్చ్రమలణ్క, రాగ = కామము రోవ = 

శోధము (లోభమోవామదమాత్సర్యములు) అశయొడు వైరి = పగతురగు 

రక్క్ళసులమొక్క, కోటిక _ ఎల్లక = గుంపునంతయును, [తుంపక్ - 

కాకా _ కోరి = పరిమార్చందలంచ్కి ఘోర. సంగర - అర్థము కము ౫ 

ఫీషణమగు జగడమునిమి త్రమృ ఉండక = సక్న్షర్గు(డై యుండలగా, 

భూరి = భేరికా - ఆరవంబు = ఉత్క_టమగుజ మదుందుభియొక్క. శబ్దము. 

బోరుకొల్నిన్ను = బోరుమని వెడలినీతిని ఓంకార - నాదము = (ప్రణవ 

ధ్యానము, వింతగా = అచ్చెరువు, ఒప్పుక్ = ఆఅకింపనగును, 

తా, ఓ వాయునందనా! కామ్మకోధలోభ మోవామ వమాత్సర్యము లని. 

యొడు నరిషడ్వర్ల మును సంవారించుటకొతకు దలంచి భయంకరమగు యంద్ధ 

మునకు నన్నద్ధుండయి యాత్త్థారాముం డుండలా, గొప్పజయ భేరి బోరుముని 

_మోసెనో యనుగతి నప్పుడు (పణవనావ మబ్బుగముగ వినంబడు ప. 

మ. అవమునేషదాదుల 7ెల్సి సాంపలరుమూ 

యాకాంత నాడింపంగా 
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నమలాతుం డగు నారమా పభువరుం 

డాతీ శయవిద్యామృదం 

గము వాయించె ననంగ నొప్పులలితోం 

కారస్వనం బంత హ్బా 

ద్య ముచింత్యం బతులం బవాచ్యమయి ని 

త్యానంద మై వమూరుతీ. ౧౨౨౭ 

టీ.[మారుతీ = కరువలిపట్టి 1! అమల - అక్కుండును = వైనమ్య 

నైర్త ఎణ్యాదులు - లేక్క యజాయమానక రుణార సకే రంగితే మగు వాదయ 

ము గలవాడు, అన = ఐన ఆ = న్ను పసీద్ధుం డగు రమా = లకీ 

జీనియొక ,_, (పభు - వరుండు = కూర్చిమగండగు (శీమన్నా రాయణుండు, 

శ అల్ల మాపభువరుండు”” అనిగాని “ ఇందిర్నాపభునరుండు *” అనిగాని 

యిచట పాశాంతరముల నెజుంగునది. అమర - ఇంద - ఆదులక్ = 

వేల్చులయెకిమోండు లోనుగా6 గలవారిని గెల్చి = లోబర్చుకొని, సొంపు 

అలరు = ఆతిశయించుచున్న, మాయా - కాంతక = మహామాయ యను 

నాట్యక త్తెను ఆడింపక్ _ కాక్ = నర్హింపీంచుటకు, ఆతీ శ్రయం-విద్యా - 

మృదంగముక్ = తేనసంబంధమగు పరిపూర్థ్ఞాన మనియెడు మచ్లైలన్ను 

వాయించెన్ = (మోంగంజేసెన్సు అనంగన్ = అనుతీరున, లలిత 1 ఓం 

శాళ + స్వనంబు = విన నింపగు (పణవవర్ష ముయొక్క_ళబ్దము, అంతన్ = 

ఆసమయమునందు, వాద్యము = వాదయంగమమును, అచింక్యంబు = 

ఇట్టదని తెలిసికొనుటకు శక్యము కానిదియు, అవాచ్యంబు = చెప్ప నలవి 

కానిదియు ఆతులంబు = అసమాన మెనదియు, నిత్య + ఆనందము = 

అఖండ (దిహ్మానందరూపమును, వి=అగుచ్చు ఒప్పున్ = విలసిల్లును, 

మాయాకాంత నాడింపలా ననుపట్ట “* దైవీహ్వే పా గుణనముయీ మమ 

మాయా దురత్యయా మామేన యే (ప్రపడ్య నే మాయామేతాం తర న్లితే ”” 
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అనలగా నిరతిశయానందన్వరూపుండున్సు శాశ్వతుండును, ఏవికృతులును 
లేక యెప్పుడు నొక్కాతీరున నే యుండువాండును. సర్వో త్తముండు నగు 

తౌ నుండలగా,మిగుల నికృష్ట ౦బులును, నస్టిరములు సత్త ప్రరజి సమోగుణమయ 

మలు నగు |పాపంచిక విషయములయందు సమ స్త భో కవర్షమానకు (జీవ 

కోటికి) భోగ్యత్వ బుద్ధి (అనుభ వింపందగినవను తలంపు) ఏలకణుగవలయు 

ననిన స్త్ష్యరజ స్తమో గుణముల సామ్యావస్థాస్వరాప యగు నీమహామాయా 

జగద్విరచనాది మహాప కీడయందు వేడుక గల నాచే నిర్శింపంబడినవిగాన 

వీనిని మిజుటకు (బహో గైదులపణహ డ నలవిగాదు. ఇది విచ్శితతరములగు 

జగదచనలను జేయుచుండుటచే మాయ యనంబడుచున్నది. కావుననే 

ళు త్రత్రో భగవ తాచకం రతుర్థం చక ముత్తమం 1 అజగామ సమాజ్ఞ పం 

జ్యాలామాలిసుడ ర్శనం॥ "లేన మాయా సవా్శాసం తచ్చంబరస్యానుగామినా | 

బాలస్య రక్ష తాబేవా మేకైకం "హ్యేననూదితం '” అను మెందలగుపట్ల 

. మాయ యనునది సాతాద్భగవచ్చ క్రియే యని చెప్పబడినది గాని, యద 

తులు సెప్పునట్టు మిభ్యాభూతవైనదిగాదు. గారడివాం డు మొదలగువారి 

యందు గూడ మాయావు లనబడుట యొుండొక మణిమం[ తొషధములు 

మొదలగువానిచే మిథ్యాభూతము లగుపదార్థములను వా స్పవము అనుబుద్ధియే 

కలుగంజే యుచున్నందున సిద్ధించినదిగాన గుణమయమగు నీమాయ పారమా 

ర్భిక మైనదిగాని మిథ్యాభూతము గాదు. * మాయాంతు (పకృతం వింద్యా 

న్మాయినం తు మహేశ్వరమ్ “= అని చెప్పంబడినది. భగవత్స (రూపమును 

చెలియంబడం చేయపండుటయు, తనయొక్క స్వరూపమునందు భోగ్యత్వు 

బుద్ది గలిగించుటయు నీ మాయా కార్యము గాన భగవన్యాయౌే నిట్లు 

మోహీంపంజేయబడిన (పపంచ మెల్ల భగవంతుని నిరతిశయానందస్యయాపు 

నిగల చెలియంజాలకున్నది. సత్యసంకల్చుండును6. బరమకారుణీకుండును వీ 

'రెప్కువవారు, వీరు తక్కునవా రను తల. పులేక, ఎల్లరకును శరణు పొంద 

దగినవా(డును, నగుపురుపో ళమదేవుని "నెవ్వరు శరణుజొచ్చెదరో వారలు 
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గుణమయి యగు భగననాయను మితి యా భగవంతుని జెందంగలరను 

మొదలగు విశేషములను [శీభ గవ(దామానుజ ఫొాస్యుమునందు. జూడందగును, 

తో, ఓ మారుతసుతా ! మాయాతీకుండు గావున, నజ్ఞానగు ఇములు, 

లేమింజేసి పరిశుద్ధాంతరంగు నా (శియుపత్కి వేబ్చులెఅండు మొొదలగువాగి 

ఇల (దనక లోంబజచుకొని యతిశయించుచున్న మహామాయ యను నటి 

నాడించుటనై తనదగు దివ్యజ్ఞానమనియెడు మ ద్దైలను వాముంచుచుం 'జెనో 

యనుతీరున విననింపగు [పణవనాద మ త్తీటీని వృాదయంగమంబును నిట్టిది 

య౨ి తలంచుటకును జెప్పుటకును వలనుపడనిదియు నీడులేనిదియు నఖండ 

(బహ్మ్నానంద స్వరూపము నె విలసీల్లును. ౧౨౭ 

వ్, నిఖ లేం దియము లనుశనీలకంకళకంబు ల 

త్యంత సంతో మన్ఫశత్యములు సలుప 

ధర్యాన్భు తార్టీ 9కృ$త మనో వనీస్థలి 

శమముఖనుగుణ సశేస్యము లిగుర్ప 

సమర సానందజ$ర్ష రము చెం దాపదా 

వానలం బెల్లం జఫల్లార్పంబడంలగ 

(భూమధ్య బేళ నళభోవీథధిం జిత్క_ళా 

విద్యుల్ల తాతతు $ ల్వెలయుచుండC 

తే_గీ, దతచిదాకాళ నుధ్యనం$గత సమగ 

రాజయాగసమాధి ఛా రాధరంబు 

మోవవర్ష ౦బుం గురియుచు $ (మోసె నన 

(బణవదళ మనినాద 'మొశేప్పారు నంత. ౧౨౮ 

టీ, నిఖిల - ఇం;దియములు = పదు శాల్లు విధములగు చత్ఫరాదీం,ది 

యము ల్లు, అను=అనియెడు, నీలకోంఠంబులు = మయూరములు అత్యంత = 

కడలేని, సంతోష=ఎలమితో, నృత్యంబు లు = నాట్యములను, సలుపక= 
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కావించుచుండ గా, ధర్మ...స్థలిక- - ధర్మ = సప్రణ్యకార్యములనియెడు, 

అమృత = నీళ్ల చేత ఆ ర కృత = చెమ్మగిలిన్స మనః = డెందమని మొడు, 

వనీ-స్థలిక- = అడవినే నేలయందు) శమ.. _ సస్యములు-శమ= బా హ్యేం్యదియ 

నిగవామ్కు ముఖ = మొదలుగాంగల్క సుగుణ = మేలిగొనము లనియెడు, 

సస్యములు = చేలు, ఇగుర్పక్ = చిసికిందుచుండంలాా, సమరస = సమస్త 

మును బరమప్రురుషమయ మను సామరస్యమయుబేన్తైను ఆనంద = సంతోవ. 

మనియెడు, నిర్చ్యరము చెక్. = నీటి వెల్లువ చెత, తాప - చాన - అనలంబుకా 

సంసారతాష్మ్యతయ మనియెడు కారగ్ది, ఎల్లక్ = అంత యును, చళ్లార్చ్వం 

బడంగక = ఉపశమింపయబుడంగ్యా (భూ...వీథిక్ - (భూ = కనుబొమల 

యొక్క, మధ్య + దేశ =నడిమిపట్టనియెడు, నభోవీథిక = ఆకసమునందు, 

చిత్ ...తతుల్ - చిక్ = _క్యశాక్శసంకల్ప కూపము లగు కళొ = 

సూర్యాదికళ లనియెడు, విద్యుత్ 4h లతౌ == తీన్నియలం బోలు మించుల 

యొక్క, తతుల్ = గముల్కు వెలయుచుక = మెజయుచు, ఆండక్ = 

ఉండంగా, తత...ధరంబు-తత = విరివియగు, చిక్ + ఆకాశ =చిదయాప 

మనెడు బయలుయొక్క , మధ్య = నడుమను, సంగత = పొందియున్న్య; 

సమ్మగ = పరిశ్రూర్ద్యమగు, రాజయోగ = నిరంకరభగవద నుసంధానరూప 

మగు సమాధి = అస ం_పజ్ఞాతస సమాధి యసెడు, ధారాధరంబు = మేఘము 

“మోద + వర్ద ంబుక్ = భనవత్సామాత్కారజన్యమగు సంతోనమనియెడు 

వానను, కకియుచుక = వర్షించుచు (మోసెక్ అనలక = ఉటిమెనో' 

యనురీతిని అంతక అప్పుడు, (ప్రణవ = ఓమను నమరసంబంధమగ్కు 

దశమ = పదవదియగు, నినాదము=[మో:త, ఒప్పు ఆరుక్ = వి ఎసిల్లునుం 

తా. పదు'నాల్డువిధములగు నిర్మ్యదియము లనియెడు నెమిళ్లు తుదలేని 

ముదమున నాడుచునుండలాా మతియు సకలధర్మములనియెడు నువకము 

లేం జెమ్ముగిప్లిన యు ఇ మఎయెడు పల ల్ల పు నేల మందు. నోరిమి లోేనుగాయగల 

చులిగొనంబు లనియెడి మెరులు మొలచి మొలక లెత్తుచుండ గా, “సర్వం 
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విష్ణుమయం జగత్?” అను సావరస్యముచేం బొడమెడి సమ్మదమనియెడి 

వెల్లువ లచే సాంసారిక తా షృతయమనియెడ కారని యెల్ల. జల్లార్చ.(బడుచుం 

డలాల  గనుబొమలనడిమిప ట్రనియెడు నుష్పరపువీథి (నాకససుందోవ) 

యందు విజ్ఞానకళ లనియెడు మించుతీ౭గయ లగములు మెజయుచునుండంా, 

విరివియగు తెలివి యను బయలునడిపట్ట ననున్న పరిపూర్ణమగు భ గవ ద్ధ్యాన 

యోగమనియెడి |క్రాకా్య్మరుమెగులు నిరతిశయసంతోష మనియెడువానను 
గరియుచు నుజిమెనో యనురీతిని నోంకారముయొక_ పదవది యగు మేను 

నాదము విలసి ల్లును, 7 ౧౨౮ 

వ. ఇట్లు చిణీనాదంబును, చిణిచిణీనాదంబు, ఘుంటాసాదంబు, 
శంఖనాదంబు, వీశానాదంబు, తౌళనాడంబు, వేణునాదం 

బు, భేరీనాదంబు, నృుదంగనాదంబు, మేఘునాదం బనం 
బరంగు దశవిధ్యపణవనాదంబుల (శీగురూప బేశపూర్వకం 
బుగా (శుతియు కృ రనుభవంబులచేత నెటుంగవలయు 
మజియును, _ ౧౨౯ 

టీ, ఇట్టు = పైని జెస్పంబడినరీతిని చిణీనాదంబు = లక్యాభ్యాస 

ముచేం దొలుత వినంబడు చిణీయనుశబ్దమును)".. చిణిచిణీనాదంబు = అట్టు 

కొన్ని దినము లభ్యనీంపం౫గా6 జిణీచిణి యను థ్యనియు, ఘంటానాదంబు= 

మజీకెన్నా ల్లకు జేగంటరొక_ ధ్యనిం.బోలు నినదమునుు శంఖనాదంబు= 
శంఖనిస్వనమును బోలిన (మోంతయు వీణానాదంబు - వీశియయొక్క 
శానముంబోలిన నాదమును, .తాళనాదంబు = తాళములచప్పుడున కెనయగు 
శబ్దమును వేణునాదందును = పీల్లన గోవి పూటకో | సాటియగు రవంబును, 
ఖేరీనాదంబు = నగారాయొక్కమోంతకు సరియగు చారావంబును, 
మృదంగ నాదంబును = మర్గళ ధ్వని కీడగు ధ్వానంటును, మేఘనాదంబు= 
'మేఘగర్జనవం బురుడగు గంభీరధ్యనియు అనక [+ పరల “ఏవం వాంస 
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బళా కస్మాన్మనోవిచార్యకైై రవ జపకోట్యానావ మనుభవతి సచ దశవిధ 

ఉఊపజాయళలే ! చిణ్లీతి పథమః ! చిణిచిణీతి ద్వితీయ 1! భంటానాద సృ 

తీయః | శంఖనాదశ్చతుర్ధః | పంచమ స్పం తీనావః | వష్యస్తాళ నావః | 

సప్తమో వేజనాదః | అప్ట్రమో భేనీనావః |! నవమో మృదంగనావః 1 

దశమో మేమనాదః | నవమం పరిత్యజ్య దశమేవా౭_భ్యసేక్ | |పథమే 

చించి శిగ్యాతం ద్వితయే గ్యాకభంజనం ! తృతీయే భేవనం యూతి చకున్ధే 

కంపలే?5ః | పందచమే[ సవతీతాలూ వ. ప్పె2_మ్ఫ్భుత ౦ షేవణం 1 స పమేసహాఢ 

విజ్ఞానం పరావావా త థాస్ట్ర మే | అదృశ్యం నవమే చేహే దివ్యం చతు 

సదామఅం ! దశమంచ పరం_బహ్మా భ వేవ్చ్యహ్చాక్మసన్ని థా॥ తస్మా 

న్నవోవిలీనే మనని గతే సంకల్పవికల్పద గ్గే పుణ్యపాపే సదాశివోంశ క్యా త్రా 

సర్వ(తానస్థత స్స్వ్వ్యంజ్య్యోతి శున్దో నితో నిరంజన శా న్షతమ? [పకా 

శయతీ3 ఓం వేదానువచనం భ వతీత్యుపనివత్ 1” అని వాంసోపనివళ్తు 

నందు జెప్పంబడి (పసీస్థములగు, దళ -వివ-[పజణవ-నాదంబుఐఎక్ = పది 

విధములగు (పణవము యొక్క ఛబ్దఖేవములను, (శీ-గురు-ఉపదేశ > పూర్వ 

కంబు-కాక్ = యోగ్యుండగు దేశికేం దు? సదుపచేశము మొనట: గలుగు 

నట్లుగ, (శుతి,.. చేతక్ - (కుతి = ఆమ్నాయవాక్యముల చేతను, యూ క్రీ = 

ఉదావారణములచేతను, అనుభ వంబుల చేతక్ = ఆతా ఇనుభవమునుబట్షియు, 

ఎటుంగవలయును = తెలియంవగణును మజియుక = ఇంతియకాక,. 

తా. ఇవ్విధమున చిణిమొదలుగ బప తెజంగుుం దగు నోంకార 

నాద భేదములను దొలుత సన్హురువు ముపచేశమును బొంది వేదవాక్యములవల 

నన్కు తనయాలో చనవలనన్సు నిరంతరాఖ్యాసముేం గలిగిన నిజానుభవము 

వలనను తెలిసికొనంవగు నింతియకాక, - ౧౨౯ 

అవ. ఇట్లు (ప్రణవమునందలి దశవిధనాదములను (బతి 

పాదించి (పణవాంతర్భూతము లగు అకార _ ఉకార _ మకార 
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ఇదగ్ సర్వమపీతిశ్చ భవతి య ఏవం జేద | అమా(క్రేశ్ళ్చ చతుర్ధో2_వ్యవ 

హోర్యః (పపంచో పళమళ్ళ్శివో2_ దై తవీవ మోంకారఆ త్మైవ సంవిశ త్యాత్మ 

నా తానం యవీవంవేద యఏవంవేద[”* అను వాక్యముల యర్థృమును సావ 

కాశముగ ననుసంధింపందగి యున్నది, కాన నీ వ్యాకములకు6 (గమంబుగ 

రంగ రామానుజభా ష్యానుసారి యగునర్గ మెద్టునిన “సనోఒయమా త్మాద్య మర 

మోంకారో2_ధిమ్మాతం” ఓ మని యుచ్చరింపంబడుచు నాత్మమాప మగు 

నదియు నన్నిటేకి నెక్కు_డగునదియు నక్షరం బ (నళింపనిదుగు వనాయాత @ 

అకారాది వక్షమ్మాతలతోం గూడినది యగును. “పాదమ్మాతా మా తౌశ్చ 

పాదాః” (బవ్మామునకు( శాదములగు ననిరుర్ధ్యపద్యుమ్న సంకర్షణ నాను 

దేవవ్యూవాములే అకారాద్మిపమాణమ్మాత్రలచేం జెప్పందగినవి. “అకార 

ఉఊకారో మకారఇతి” అకార ఉకార మకారములు నాదము నను (పణవ 

మాతలు నాష్టను బరవానుదెన బన్మాయనకు ననిరుద్దాది యగు 'నాల్జుపాదము 

లగుచున్నవి శాన సమ స్తమగు (పణవమునందు6 బరవాను దేవ ఛ్యానమును, 

న్య స్తము లగు నకారాది మ్మాతలయందు ననిరుద్ధ దిధ్యానమును జేయనలయు 

నని ఫలితము. ఆందు ఆ వర్షము వేం (బతిపాదింపందగిన మూపమును (శతి 

వివేచించుచున్న ది, “జూగరితస్థానో వైశ్వానరో కా రః [పథమామా తా” 

ఆనలాా? (బణవమునందలి కెబుదటిమ్మాత యగు అకారమునందు జాగద 

వస్థయే స్రైనముశాలల వై శ్వానరుం డనంబడు ననిరుద్దుని ననుసంధానము 

చేయవలయునని యర్థము. ఆకారముచే వైశ్వానరుండు చెప్పంబడుటకు 
సేతువును జెప్పుచున్నది. “ఆ సెరాదిమత్త్వా చ్వా”” అనిరుద్ధుడు నర్వ 

- జగత్తులను వ్యావించియున్న ట్లు సమ స్తశబ్ద జాతమునకు (పకృతభూత మగు 

నకారము సర్వశబ్దములను వ్యావించి యుండుట చేతను, సకలళబ్దమునకు 

(చధానమగు నకారముేం (బతిపాదింపంబడుటచెతను వైష్వానరుం డుకా 

రాత కుం డని యర్థము. ఇట్లు అకారము చే. జెప్పంబడు వై శ్వానరరూపా 

నిరుద్ధుని నుపానించువానికి ఫలమును జెప్పుచున్నది. “అప్పో తివా వై సర్వా 
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నామా నాదిశ్చభవంకి యఏనంవేశి యేయధికారి (పణనమునంవలి 

అకారాత్మకవ గ వై శ్వానరాత్నకు ౨ డగు న 9ిరుద్ధుని నెబుంగునో యా 

యుపాసకండు కోరికల నై 6 బడయును, ఎల్ల వారికిని. (బధానుండునునగును. 

“స్వప్న స్థాన సేజన ఉకారో ద్వితీ మూమ్మా తా” ఓీంకారమునంవలి ెండన 

వర్గమ్మాత్రయగు నుకారము స్వప్నా వస్థయే స్థానముగల ,తెజిసుం డగును, 

ఈ _తెజసుండు (ప మ్యమ్న వ్యూహాత్మకుంకు. ,తెజసు(డు కార్య సరూప 

డగుటకుం గారణమును జెప్పు చున్న దోఊత్కంర్షూ దుభయత్వాద్వ్యా” ' విశ్వుని 

కంచు తెజసు. డుక్క్భృష్టుం డగుట చేతను వికృ(పాస్ట్రాలకు నడుమనుం | 

యుభ యాత్మకుం డగుటచేకను, అకార ఉకార మశారములక్రు మధ్య 

నున్న ఉకారముచేం దై జసుండు చెప్పంబసుచున్నా 6 డం యర్థము, ఇస్సు 

వైజెసుం డుక్క్బృష్టుండని యెటుంగుటకు ఫలమును (శుతి చెప్పుచున్నది. 

“జలక్కార్షనీవా వావై జ్ఞానసంతేతీం ! సమానశ్చభవతి | నాస్యాబవ్మావిక్కులే 

భవతి య ఏవం చేవ ఏయధ కారి ఇ తే జిసుపి నుకారము వే. జెప్ప 

బడుచున్న వానింగ నెబుంగునో యా యుపాసకుండు దేహావ్యభి మానమును 

విడిచి తను నుష్టరించుకొనును ముశియు ముక్రపురుషులకో సనూనుండు 
నగును. వీని వంశమువందు భగవద్భ కి లేనివాం డొకండును బుట్టండు. 

(బ్రవా శ పణవమునంవలి మూండవవర్శమ్మాత యగు మమకారము సుషు ప్త 
వ్యయె ని సానముగల డ్రౌజ్ఞ డగును. ఈ _ౌక్ఞుడు సంకర్త ర్న అవ్య్యూవాత్మ 
కండు. ఇ్టు (పాజ్జుండు మ కారాత్శకుం డగట చే పేతువు ోమిలేరాపీ 
తేరా” సను స్తమును దనలోం దాదాశ్శ ్రయుచే పొందించుకొనుట'ేతను, 
నర్వజగక్తును దనయందు లయమగుట చేతను, మకార వాచ్యు(డు _జ్ఞుం, 
డగును, ఇట్టు తెలినికొనిన ఫల మేమి యనిన మికోతివావా ఇదగ్ 
సర్వమపీతిళ్చ భవతి యవీవం వేది” ఏయుపాొసకు డిటబ్లు మకారమును. 
(క్ట స్వరూప మునుగ నెటు :గునో యతండు ముకం డము నిఖిలజగ 
ముకు దనలోం బొందించుకొని యు౦ కును: అణుపరిమాణం బగు ముక్త 
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జీవాకయందు వి న్తీర్ణంబగు (పపంచ మె ట్రముడును ? అనిన సూర్య 

లేజస్సునకవ లె ము కృజీవాళ్శకును వ్యాపకశ క్రి గలదు గాన ము క్షజీవుండు 

నిఖిల పపంచమును వ్యావీంచి సకలమును టెలిసికొనంగల. డని యర్థము. 

మజియు నతడు పరవాసుడేవునియందు విలీనుండు నగును లేక సకల 

దుఃఖాద్యనిస్థ్ర మునకు లయక యు నగునని యర్థము, ఇం తురీయపా 

దాక్శకమగు పరవాసుదేవత త్త పము (ప్రణవనాదము చేత (బతిపాదింపంబడు 

నని (శతి చెప్పుచున్నది. *అమా తళ్ళ చతుర్ధిే౭.వ్యవనోర్యః (పపంచోప 

శమ శృివో2._. దె గత ఏవ మోంకార ఆత్మెవ” అనయా దేశకాలన స్తుకృత 

పరి చ్చేదము లేనట్టియు, వాక్సాణిపాదపాయూపస్థ లనియెడు కర్మేంధ్రి 

యములకు గోచరము కానట్టియు *ఏతన్నానావతారాణాం నిదానం వీజ 

మవ్యయ”” మనుటచే సంకర్ష ఇ ప్రద్యుమ్నానిరుద్ధ వ్యూహాత ఇక మగు సమస్త 

(ప్రపంచము యొక. యుపసంహారము తనయందు (గలయణటి యు, ఒకప్పుడు 

నుత్స త్తివినాశములు నావిర్భావ తిరోభావనములు లేమించేసి నిత్యమంగళ 

స్వరూప మగునజ్రియు, తనకు సమానజాతి గల రెండవవస్తువు లేనట్రియు, 

వ్యూవావానుదేన స్వరూప మే అకారోకారవమకారాత శకి బగు (బవ్మూ 

(పణవముయొక్క_ యేకబేశమగు నాదము విశ్వతెజస్యపాబజ్జులు (పణవము 

నందలి అకా రోకార మకారములచేం జెప్పంబడినయట్లు [పణ వై కదేశమగు 

నాదము చేం దురీయంబగు వానుదేవత త్ర సము (పతిపాదింపంబడుచున్న దని 

యర్థము. ఇట్లు తురీయమగు వానుదేవత _క్ల్యయు (పణవనాదస్వరూప మని 

ధ్యానించునుపాసకునకు ఫలమును (శ్రుతి చెప్పుచున్నది. గనంవిళ త్యాత్మ 

నాత్మానం యఏవం వేది” ఆనా నిట్లు అనిరుద్ధాదివ్యూవారూపము చే 

వ్య స్తమును పర వాసు దేవన్యూవారాపమున నమ సము నగు [బవా శ్రయకివ 

ము నుపాసించువాండు పరమాత్ముని బే నన్ను గహింపంబడినవా డె యా 

యుపొాయము చే. (గమంబుగ నాపరమాత శ్రే పొందును. పరమాక్నునిలో( 

18 
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[బవేళించి పెని వెలుపల నిచ్చకు వచ్చునట్లు తనకు దగినభో గ్య జాతము నెల్ల 

ననుభవించుచు సుఖ ముండునని భావము. 

ఇకా ల్లీ కరువలిషట్టి ! ఓంకారమునందలి యనిరుద్ధ వ్యూహాత్మక మైన 

తొలి అకారము పూర్వ్వో కృ దళవిధనాదరూపము శెండవది యగు 

(ప్రద్యుమ్న వ్యూహాత్మక మైన ఉకారము బిందు స్యయాపము మూ.6డవదియగు 

సంకర్ష ణప్యూహాత్మక మైన మమకారము క శౌత్శక ము అగును, ఈ అకార 

ఉకార మమకారము లను మూండింటిని నేకీఛభవింపంజేనిన వాసుదేనవ్యూహా 

తక మగు (ఒవ్మా_పణవం బగును. ౧౨౫౦ 

వనమయూరవృ త్తము, 

గారవ ! యకారము నుశ+కారము మకారం 
చొరయంగం గూడి యొకఫశయత్షర నునాద్యోం 
కార నునంగా నిఖలశకారణము నై ఘం 

టారవమురీతి వృాదశయాబ్దమున (మోయున్. ౧౩౧ 
టీ గారన = (దివ్మాలిస్థాగరిషుః డ వగు నాంజనేయా, (ఇచట 

జారన అనువదము ధర్మ వాచకమయ్యు ధర్శ్మిగాం (బ్రయోగింపంబజినద్రి 

లేక్క గౌరవ = జగత్క్యారణమగుట చే ఘన మైన్క అని అ కారమునకు వ్యవస్థ 
విశేవణముగనైనః జెప్పి కిట్టించుకొనవలయును, అకారమును = భగవ 
త్రి) పాడ్చంఘూాతిలో ననిరుద్ధ వ్యూవాస్వరాప మగ |పథమసౌాదమైన అవర 
మును, ఉకారము = (పద్యుమ్న వ్యూవారూపమగు (పణవద్వితీయపాద 
మగు ఊవర్గమునుు మకారంబు = సంకర్ష ఇవ్య్యూవామాపం బగు తృతీయ 
పాదమైన మవర్షమును, కూడి = “అద్దుణః* అను న్యూత్రము చే నవర్షము 
కంకు నచ్చు పరం బగునపుడు పూర్వపరస్వరంబులకు సవర్షంబగు నోశ్తార 
"మేకాదేశమకాలా సంధియగు. ఓంకారము అనలాకొ = ఓంకారమని, 
ఒకయతక్షరమ = ఒకవర్లము నిఖిల - శారణముక్ - ఐ= సమ స్త 
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(ప్రపంచమునకు నిమితోపాదానరూపంబగు హేతు వగుచు భఘంటారవమయు 

రీతికొ = జేగంటయొక్క_ చప్పుడువలె, వృాదయ + అబ్బ్దయనక =వృాదయ 

పుండకీకమునందు ఆరయంగక్ = లమ్యాభఖ్యాసము వే, బట్టిచూడ గా, 

(మోయుక =ధ్యనిచేయును. ఇడట నీబిశేపార్థ మఘ గమనింపంవగియున్న ది, 

“అనావాతంతు యచ్చబ్బం తేస్యశబ్దస్య యత్సరం ! తత్పరం విన్షతే యస్తు 

సయోగీచ్చిన్న సంశయః ” * అనుటచే వేనవేతను వాయింపంబడకయే స్వయ 

ముగ నేనాదము లక్యాభ్యాసముచే గోచర మగునో యా నాదము ““ళబ్దళ్చా 

కరే కీతో నిశ్శబ్దం పరమంపదమ్ ”* అనుట వేం (గమముగ నక్షరబ్రహ్మాము 

నందు త్నీణింపంాల దోపట్టుపర్యబవ్మాము "నెతిథినయోగియొక్క, * భిద్య 

శే హృదయ గంథి శృద్యంతే సర్వసంశ మూః | తీయ చే చాస్యక ర్మాణి 

తన్నిక్ దృ పరావచే**” అనుటవే సకలసంశయములును విచ్చిన్నము 

లగును, మజియు “ఓమిత్యక రం (బవ్మాధ్యేయం సర్వముముతుఖిః* అను 

_్రుతిచే భగవచ్చతువ్పదాత్శక మగు నా యోంకారమును మోక్నేచ్భ గల 

యోగులు లక్యాభ్యాసము చే భగవ (దూపముగ ధ్యానము చేయవలయున్కు 

ఇంతియకాక పణవోధనుళ్ళరోహ్యా తా బవ్మాకల్ల క్యు ముచ్యతే | అప 

మ ల్తేనవేస్థవ్యం శరవ శ్రన్మమయో భవేక్ ”” అన్నుశుతిచే నభ్యాసకం డగు 

యోగి గడు మెలంకువతో. (బణవమును విల్లుగాను తనయాక్శను బాణము 

గను పరవాసుదేవ బన్నామును గుజి-గాను జేసీ కొ శ్ర నేని చాణమువ లె చాను 

(బహ్మమును జేరి సాయుజ్యము _క్టిని బడయును, ఓంకారము నిఖిలకారణ 

మగుటకు * ఓంకార పభవాదేవా ఓంకార పభ చా స్ప్వ్వరాః | ఓంకార 

(ప్రభవం సర్వం తైంలోక్యం సచరాచరమ్”” అను (కతి పమాణమయు, “శ్రీకర 

ధరాధిధర = నేవ్యనుతపుణ్య, కోక భఛజసన్నగగ-లుక్. [దుహిణసంఖ్యక్, 

సోంకు విరమంబగును జూ వనమయూరా, ఖ్యాక మనువృ త్ర మిల - నంద మగు 

చుండుక౯ ”” అనులక్షణము చే పదునాల్లవఛందస్సగు శక్ళరియందు? బుట్లి, 
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భ, జు స, న గగ లు అను నె దుగణములు గలిగి తమి్మిదవయక్షరము 

వ్మిశమస్థానము గలయది వనమయూారనృ త్త మగును, 

తా. (బవ్మానిష్టాగరిస్టుండవగు నో పవననంద నా, మోదం 'జెన్నీన 
యట్లు వ్య స్తములగు అకార ఉకార మకారములు మూండును *ీ అద్దుణ; 

అదేస్టుణః ** అను మొదలగు పాణిన్యాదిసంధినూ| తములవేం గలసీన “ఓం 

అనియెడు నొకయకురము చతుష్పాద్విభూతి గలపరమపురుషునిం (బతిపా 

దించుచు నాపరమఫురుషునివ లె తన కింళొకకారణము లేనిది యె అనిరుద్ధ 

(పద్యుమ్నసంకర్ష కాత శకం బగు భగవంతుని (తిపాద్విభూతి! భగ వంతుని 

వతి. దానును మూలకారణమై పెని జెన్నీనట్టును సఘుంటానాదములతో 

అమ్యాఫ్యాసకుని వృూత్చుండరీకమునందు వాంగుచు. నుండును ౧౩౧ 

కే హృదయసదనమున( బొద అడి 

సదమలనాదావమృుతంబు.6 $ జవింగొనకున్న ౯. 

మది గదలుచు( గుదురదు గలు 

గదు మొదలిటిపదము ముదము $ గదుర దుదయ మై, 

ట్. వృాదయ + సదనమునక్ = జెందమనియెడు గృవామునందు 
(వృాత్నుండరీకమునందు), పొద లెడి,, అమృతము _ పొద తెడి = లత్యూ 

ఫ్యాసము చే బొడమెడు సత్ = సళ్య స్వరూపమును అమల = దోవ 

రహీతమును నగు, నాద = (పణన నాదమనియెడు, అమృతంబుక్ = సుధా 

రసమును, చవిక్ కొనక = ఆస్వాదమును జేయక (సావధానముగ వినక), 
ఉఊన్నక = (యోగి) యుండినయెడల్స మది = చి త్రము కదలుచుక్ =- 
చలించుచు, కుదురదు = స్థీరపడదు, మొదలిటి + పదము = స్వర్హముమెొద 
లగు పదవులక్ళా6 (బ్రధానమగు వై వెకుంఠపదవి, కలుగదు = _పా ప్రి వీంపదు, 
ముదము = నిరతిళశయమోకుసుఖముగాడ, ఉదయము - ఐ = ఊద్భవిల్లిన దె, 
కదురదు = సంభ వింపదు; _(పణవశనాద నుధారసాస్వాదము లేనిచో 
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మనస్సు నిలువదు. మనస్సు స్టరపడక పోవుటవ లన మోక్షసా_మాజ్యము లఫిం 

పదు మోతపదవి దొరకకపోవుటచే శాళ్వత సౌఖ్యము జనింపదని యిట్లు 

ఒకదాని కొకటి ముందుముందుగ హేతువులు చెప్పుట చేం గారణమాలా 

అం కారము, 

తా. వృదయపుండరీకమునందు లక్యుఫ్యాసము బె వినడు మిగుల౬ 

బరిశుద్దమగు (పణవనాద మనియెడు నుధారసము నాస్వాదింపకుండు చేని 

జి శ్రమ చలించుచు నిలువంబడదు ; భగవతా వీతకాపం బగుము క్రియు 

నలవడదు, కాశ్వతమగు సౌఖ్యమును జినింపదు, ౧౫౨ 

క, నాదం బంచితపరమా 

స్లోదము చి_త్త్మపసాద $ మపగతగురుసం 

వాదము గత భేదం బని 

వేదంబులు వలుకు వేద వేదాంతజ్డా. ౧౩3౩ 

ట్రీ వేద...జ్ఞా - వేద = బుగ్యజుస్సామాధర్వణము లనియెడు నాల్లు 

వేదముల యొక్కయు, వేదాంత = ఈళాద్యప్టోత్తర శత్రోపనిషుక్తుల 

యొక్కయు ఫలితార్థమున్సు జ్ఞా = తెలిసినయోమారుతీ, (ఈసంబోధనము 

చేత విధవ దథ్స్క వేదవేదాంగస్ప న్నాపాకఠతః పరిజ్ఞాత మహావా 

క్యార్థః '” అని చెప్పంబడినయు త్తమాధి కారిల క్షణము సూచింపంబడినద్సి, 

వేదంబులు = వేదములు నాదంబు = మోందళల (బతిపాదింపంబడిన యోం 

కారముయొక్క_. నాదము అంచిత = జప్పీద మైనదియు పరమ = 

నిరతిశయమెనదియు నగు ఆహ్లాదము = సంతోషమును గలుగంజేయు 

నదియు, చిశ్త + (ప్రసావము = పరమఫురుషస్వరూప మగుటచే ఛక్తుల 

యెడల వాదయముయొక ్క_ (ప్రసన్నత గలదియు ఆపగత = పోయిన 

గురు = అధికమైన, సంవాదము = (ప్రసంగము గలదియు, గత + భేదంబుజ 

పరమపురుషుండు సర్వసముండు గానం దత్సృతిపొదకంబగు నాద్యబవ్మాము 
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గూడ విగళితన్యూనాధిక భేదము గలదని యర్థము = అని పలుకుకొ = .వచ్చి 

యించును= 

తా. యథావిధిగ నధ్యయనము చేయబడిన వేద వేదాంగములు గ 

వాండవును నిఖిలోపనిషత్పంతిపాద్య మగు పరవానుదేవత త్త వము నెలింస్సి 

వాండవు నగు నోమారుతకుమార ! ఓంకార నినాదము=పూజ్య మై (ప్రాజ్య 
మగు మోకుసామాజ్యానందరూప మనియు, బుద్ధి శుద్ధిని నీద్ధింపం జేయునది 

యనియు, వితండచాదములనెల్లం దొలయించునది యనియు, భేదబుద్థి? 

బో6గొట్టుననియు వేద వాక్యములు సెప్పుచున్న వి. ౧౩౩ 

శే, (పణవనాదరసామృత$పానరతుని 
ఏమలనయ నము లనిమిషశత్వము వహింప 

మనను చేవాలయంబున $ మనికి మరగి 
సలలితకశావిభూతిచే $ చెలయు చుండు. ౧౩౪ 

టీ. (ప్రణవ ...నయనములు - (ప్రణవ = ఓంకారముయొక్క., నాద= 
శబ్ద బవ్మాసంబంధథ మగ్కు రస = చవిగొనుట యనెడు, అమృత = సుధా 

రసముయొక్క పాన = (కోలుటయందు, రతుని = తాత్సర్యముగల యోగి 
యొక్క విమల + నయనములు = యోగసిద్ధి చే దివ్యములగు కన్నులు, 
అనిమిషత్వముక్ = 'ఖేచరీమ[దచే అప్పమూత లేశ పోవుటను 
(అమరత్వమునని యర్థాంతరము), వహింపక = పొందగా మనను = 
యోగియొక్క చి త్తమ్ము దేవ = పరవాసు దేవునియొక్క, ఆలయంబునక్ = 
నివాసస్థానమగు వృాత్నుండరీకమునందు (అమరావతి యను వేల్చుల్మపోలు 
శందు నని యస్థ్ధాంతరమ్సు, మనికిక్ = ఉనికిని మరగి = అలవాటుపడి, 
స... చేకా _ సలలిత = మనోవారములయిను కళొ = చిత్క_ళలయొక్క.., 
విభూతి బేక్ =నిశ్వర్యము చేత, (మహేందవై భవము చేతననియర్థాంతరము), 
వెలయుచుక - ఉండుకొ = విలసిల్లుచుండును. 
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శా, ఓం కారముయొక మనోవార నినాద శవణమునం గలుగు 

సంతోప. మ7యెడు నమృతమును [గోలుటయంమ. దత్పరుండగు యోగి 

యొక్క_ తెల్లని కనుంగన శెప్పపాటులేమిని బూనలగా నతని జెందము 

వేల్పులవీట నునికి నభ్యసించి యింపగు చిత్యళయొక్క మ హెశ్వర్య 

మున జెన్ను మిటుచుండును. ౧౩౪ 

సీ, అనిమిమం డజరుండు $ నమృుతుండు. బటుళ _ 

ధరుడు సిద్ధుండు విశ ద్యాధరుండు 

యోగీశ స్వరుండు సాశధ్యుం డం[ దుండును శుచి 

సమవ_ర్తియునుం బుణ్యఫజను (డు భువన 

పతియును వరసదాశగతియును సుక తార్థుం 

డభవుం డనంతుండు $ నఖలమి తుం 

డతికళాళాలీ మళహాబుధు౦డుం గవీళ § 

రుండును సుమనోగుశరుండు భును(డు 

ఆ. హాంసవాహనుండు $ నచ్యుతుండు శివుండుం 

బజరవుపురువుం డగుచు. $ బరలసచుండు. 

బవనతీనయ' వినుము $ [పణవనాదావ్భుత 

పానతృే పుం జై నవపావనుండు. ౧౩౨౫ 

టీ, పవన + తనయ = మారుతకుమారా ! వినుము = (తారక రాజ 

యోగ మాహార్మ్య్యమును జెప్పెద్ర నాకర్థ్శింపుమ్బు (పణవ... పావనుండు = 

(పణవ = (బ్రహ్మా పతిపాదక మైన యోంకారముయొక్క నాద = పెని 

'జెప్పంబడిన ధ్వనివి శేషము లనియెడు అమృత - పీయూవరసముయొక్కా 

పాన = (తాగుటవలన, తృప్తుండు - ఐన = పరితృ ప్పి నొందిన పాద 

నుండు = పరమపవ్నితు6 డగు యోగి, అనిమిషుండు = (“నిమేపోచే డైన 

రహితో జరామరణవర్శితః | మహాళ క్తియుత సృర్వకళావాన్ యోగసిద్ధి 
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యుక్ ”” అనుటవీలన లక్ష్యమునందు నిలుపంబడినదృష్టి గలవాండగుట చేతు, 

శిప్పమూ(త లేనివాడును, “ఆదిత్యా బుభవో2.స్యప్పా?” అనుటవేశ్ర, 

దేవతలకు నిదలేదు గాన రెప్పపాటు 'లేనివేలుఫు అని అర్థాంతేరము, ఆజ, 

రుడు = ముదిమిలేనివా(డును, నిర్ణరుండనియు నర్ధాం॥ అమృతుండు=- 

మృతి లేనివాడును అమ ర్యుండనియు నర్థాం॥ పటు + క్షి ధరుండు- 

పటు = దృఢమైన, శక్తి = సామర్థ్యమును, ధరుడు = ధరించిన వాండున్యు 

షాణ్యాతుర శృ కి ధరః ”” అనునిభుంటువు చే గొమరుసామి యనియు 

నర్ధాం? సిద్ధుండు = అణిమాద్యస్ట సిద్ధులు గలవాడును “గువ్యాక స్సిద్ధో 

భూరతరో2. మో బేవయోనయః”” ఆనుకోశముచే బేవయోనులలో సిద్ధు 
డనియు నస్థాం॥ విద్యా + ధరుడు = శతు వ్యాక ర ణాదధ్య స్టాదళశ విద్యా 

పరిజ్ఞానము గలవాడును, “విద్యాధ రో2_ప్పరో యవ రక్షః” అనుట ఛే 

విద్యాధరుం డను చేవయోనియు . నని యర్థాం॥ యోగీశ్వరుండును. నిఖిల 
యోగులకు నధీశుండును, యత్ర యో గశ్వ్యరః కృష్ణః | *” అనుటచే నెల్ల. 
యోగములకు నేలికయగు భగనంతు(డును నని యర్భాంత॥ సాధ్యుండును = . 

“సాధ్యతే ఆ రాధ్యత ఇతి సాధ్యః'” ఆను వ్యుత్స త్తిచే చె్ఫరచే నారా 

ధింపంబమువాయడునుు, లేక“సాధ్యం నిద్ధిరస్యా_న్రీతిసొధ్యః'” అనువ్యుత్న త్తి ఛే 

సాధింప(దగినయోగ నిద్ధి గలవాడును, “మపోమ నాత థా (పాణో నరో 
పానళ్చ వీర్యవాన్ | నిర్భయోనరక శై పన దంశోనారాయణోవృవః (పభ 
శ్చేతి సమాఖ్యా తాస్సాధ్యా ద్వాదశ దేవ తాః 1” అనుట బే సాధ్యు. డను 
గణదేవతయు ననియర్థాంతరము, ఇందుండును = ఇది పరమైళ్వర్య అను 
ధాతువువలన పరమైళ్వర్యస మేతుండగు పూర్వదిక్సతియగు బేవేందుండు 
నని యర్థాంతేరము, శుచి=పరిశుద్ధుండును, “విఫావస్సు | కుచిరవ్పి త్తం”* 
అను కోళముబే నగ్ని దేవుండుననియు అర్థాన్త! సమవర్దియును *మానావ 
మానయో స్తుల్య స్తుల్యో మి_తారిపక్షయోఃి” అను భగవద్వ-చనము చేత 
నెలరయెడల సమబుద్ధి గలవా(డున్కు “సమన ర్తీ పశేతరాట్”* అనుట చే 

|| 
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యమధర్మరాజు నని యస్థాంత॥ పుణ్యజనుండు= ఫు ణ్యాత్ముండును, “యాతు' 

ధానః పుణ్యజనో నైర్భతో యాతురక్షునసి”’ అనుట'చేత నె రృతుండు నని 

యర్థా॥ ఛువనపతియును లోకములకు నధిపతియు, గ ఫవేతా వరుణః పాళీ 

యాదసాంపతి రప్పతిః” ” అనుట చే జలాధిస్టాన దేవత యగు వరుణుండు నని 

యస్థాన్హ॥ వర + సదాగతియును = (పా ప్టీరాపమగు యోగనిద్ధిచే నిచ్చకు 

వచ్చినయట్లు నిత్యమును సంచరించువాండును *““శ్వసన స్పృృర్శనో వాయు 

ర్యాతరిశ్వా నదాగతిః”” అనుకోశముచే వాయుదేవుండును నని యర్టెన్ల॥ 

నుకృతార్థుండు = మిక్కిలి కృతకృత్యుండును, “నుష్టుకృతోజర్ధోధనం 

య స్వ్యేతి సుకృ తార్థః? అనువ్యుత్చ త్తి చే బాగుగ స సద్వినియోగము చేయం 

బడిన ధనముగలధనదుండని యర్థాన్ద॥ “ధనవో రాజరాజో ధనాధిపఃి?” 

అని యమరను॥ అభవుండు = సంసారబంధములేనివాండ్యు ఈకశాను(డని 

యర్థము. అనంతుండు = యోగనిద్ధిచే భగవ తృాయుజ్య మును బొంది సర్వ 

వ్యాపకుం డగుటచే నంతము లేనివాడును, శేవమూా_ర్రియు నని యర్థాంత॥ 

అఖిల + మితుడు = ఎల్లరకును హితుండును, “ద్యుమణి సరణి 

రతః అనుట చె నాదిత్యుండును నని యర్థము ఆతి + కళా + శాలి = 

వతుష్టష్టికళల బే మిక్కిలి యొప్పుచున్నవాండును లేక చిత్ళళలచే నొప్పు 

చున్నవాండును, పదియాలు కళలే నొప్పుచున్నచం్యద్రు. డనియు నర్థము, 

మహాబుధుండు = సమ సము చదెలిసిన విద్వాంసు. డును, బుధు. డనుశుభ 

[(గవామనియు నర్థము. “జ్ఞుకృచాంది నురాబుధాఃి” అని కోశము. కవీశ్వ 

రుండును = వాల్మీకాదులవళె యోగ ి ద్ధిచే దివ్యజ్ఞాన సంపన్ను 6 డగుట చే 

మహాకవియు, “ఉశచా భార్షవః కవికి” అనుటచే శు కాచార్యు డని యు 

నర్థము. సుమనోగురుండు = మంచిమనస్సు గలవారిలో నగొప్పువాండును 

జీససరుం డగువాచస్పతియు నని యర్థము. ఘనుడు = అందజకంకు నధి 

కుడును “ఘనజీమూత ముదిరజిలము హ్రమయోనయః ) " అనుట చే. బర్జన్య 

దేవుడు నని యర్థాంతేరము. వాంసవావానుండు--- *వాంసో వాంసేతి 
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ధ్యాయన్ సర్వదేహేహ వ్యావ్యవ ర్త తే” అను మొదలగు వాంనోపనిషత్తు 

నందు. (బతిపాదెంపంబడిన నాంసస్వరూపంబగు (బవా్జైమును సదా వహ్ 

చువా(డును, రాయంచ వావహానముగ6 గల నలువయు నని యము. అద్యు 

తుండు = ము క్షండగుట చేయ బునరావృ త్తి లేనివాడును, “కీ శాంబర్రోన. 

చ్యుత శార్టీ ౨? అనుటచే శ్రీమన్నా రాయణుండు ననియు నర్థము. శివుండు 

“శామ్యతి పరమానందరూపత్వా న్నిర్వికారోభవతీతి శివః”” అను న్యుత్న 

త్రొచే నిరతిశయానందస్వరూపు. డగుటవలన మాయావికారములు లేన 

వాడు గాన శివుండుకు “శిన క్యూరీ మహేశ్ళరః.'” అనుకోశముచే నీళ్ళ 

రుండు అనియు నర్థము, ఫురుషోత్సముండు యోగనిద్ధుం డగుట చే నుత్తేమః 

డగమనుష్యు:డును, “ఉ తమః పురుష స్తన్యః పరమా త్నే త్యు దావ్భాత 8” 

అనుట చే బరమాక్షుండు ననియు నర్థము; అగుచుక్ =అయినవా6డ్రై పరః 

గుచు + ఉండుక్ = ఒప్పుచుండును. 

తా, ఓ మారుకకుమూరా |! తారకయోగసిద్ధులను 'జెప్పెద నాలకీం 

ఫుమ్యు మంద వివరింపంబడినయట్లు నిరంతరలమ్య భా సము చేత బట్టు 
పడిన యోంకారనాదము నాలకించుటవలనం గలిగాడు (బ్రహ్మానంద మని 

యెశు నమృతరసాస్వాదనము చేత నిత్యతృ ప్పి నొంది యోగనిద్ధిని గాంచిన 
పరమపవ్శితుండగుయోగ, వూర్యకాండమునందు విధింపంబడిన బ్యోతిస్టో 
మాది ధర్మముల నెల్ల నాచరించుట వేం బొందందగన స్వర్రాది పుణ్యలోకము. 

లక్రుం చొలుత నేగి యచట దేవతలవలె ననిమిషత్వేమున్కు నిర్ణరత్వమును 
(ముదిమి లేకపోవుటను) నమరత్వమును (చావు లేకపోవుటను) బొంది దేవ 
నేనానాయకుం దగుకుమారస్వామియొక్క_ యాధిపత్యమును బడనీ ముతజీయు" 
సిద్ద విద్యాధర గంధర్వ్యసాధ్యులు మొదలగు దేవయోనుల దివ్యసిద్ధుల నన్ని 
టిని గాంచి పీమ టె నిందుడు, నన్నిదేవుడు ధర దేవత, నిర్భతి, 
వరుణుడు వాయుదేవుడు, క్ర బేరుండు, ఈశానుడు అను నష్ట్రదిక్పుతులు 
గూడం దాన మై మతీయు. బరమఫురుషునకుం చబాన్సును భువనధారియా 
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నగు ఛాదిశేవమూ క్రియు, భగవంతునకు నేతభూతు లై జగంబుల వెలిం 

గించుచున్న సూర్వు(డును జందుండును, జందపుక్తుుం డగుబుధుండును, 

భగవచ్చాసనంబున ని నీత్రికా స్తపవ ర్త రకుం డగు శ కాచార్యుండున్వు సకల 

సురులకు నుపాధ్యాయుం డగు వాచస్పతియును, పర్టన్యదటే వుండును, భగవ 

దాబజ్జానుపసారముగ6 (బపంచసృషప్పిక ర్త యగుపరమ్మేయు, ఛగవద్భక్రా 

(గగణు స్యాం డగుశంభుండును జాన యె ఇట్లు త త్రల్లోకములయందలి సౌఖ్య 

ముల నెల్ల యశ పముగ ననుభవించి పరితృ సుం డై కడపట జ్ఞానకాండ జము 

నందు 'బితిపాదింపఃబడిన భగవదుపా శనలవలనం బడయందగిన భగ 

వత్నా9 ప్రి కీకూపం బగు మోవ.మును బొంది సామత్సరమపురుషుండే తానై 

సర్వాత్మపండై యొష్ప్రునుం ౧౩౫ 

అవ. ఇట్లు (బహ్మ్మ్నపణవనాద భేదములను నాదలక్ష్యుముల 

యుక్క_ ఫలమును సమ్మగముగ నిరూపించి ఇక లత్యాభ్యాస 

ముచే సిద్ధిం చెడు చిత్మళావిశేషములు (పతిపాదింపంబడు 

చున్నవి. 

ఆ. ఆంజనేయ ! యింక $ నంతర్చహిర్మధ్య 

దృగ్విలోకిత్మ ప్రశన ప్త ప చిత్కు 

భావిభూతి మెల్ల $ భావించి చెవ్పెద 

నాదరించి చూడు $ మాత యందు. ౧౨౬. 

టీ. ఆంజసేయ ! = ఓ అంజనానందనా ! అంతః 4 విభూ+తి + 

అంతః 4 బహిః + మధ్య = త్ ల్లి వెప్పంబడిన అంతర్హ క్ష్యుము - బావ్యా 

లక్ష్యుము, మధ్యలక్యుము - అనియెడు, దృక్ =దృష్టుల చేతను విలోకిత = 

చూడంబ డెడు, (పదీప్త = భాసురములగ్కు చిత్మ.ళౌ = చి. దూపములగు 

కళలయొక_, విభూతిక్. = అనుభవసంప త్తిని ఎల్లక్ = సమ్మగముగ్క 

భావించి = ఆలోచించి, చెప్పెదక్ = వచించెదన్సు ఆదరించి = చెప్పిన 
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చానియందు గెరవము నుంచి, అత్మయందుక్ = వాత్స్పుండరీక మునందు, 

శా. ఓీయంజనానందనా ! వెనుక జెప్పయడిన యంతర్లమ్యమగు 

శాంభ వీమ్ముదచేతను, బహిర్గత్యుము లగుభూ చరీ ఖే చరీమ్మ దల చేతను, మధ్య 

లక్ష్యు మగు మధ్యము[ద చేతను, జూడయడెడు డేదీష్యమానము లగు చిక్క 

భలమొక్య_. యనుభవసంప త్తిని చాలోచించి నీ కుపదేశించెదను, దత్చి 

కారముగ సావధానుండ వై నీలో. బరికింపుము. ౧౫౬ 

ఆ. కనులు చెండు గురునిశయనువుతి గొని మూసి 

బొనులనడేమిద్విదళ 15 న నులమునను 

విమలదృష్టి నిలిపి క శ మక లితాత్ముం డై జ 

చూడవలయు లత్యుశీకోభనములు. ౧౩౭ 

టీ, గురుని + అనుమతిన్ = సద్దురువుయొక్కొ_ యంపదేశమును, 

కొని = పొంది, కనులు + శెండున్ = శరెండుక న్నులను, మూన్ = 

ముడుచుకొని బొమల...నను - బొమల = కనుబొమ్ములయొక్క_; నడిమి = 

మధ్య పదేశ మనందలి, ద్వి = రెండగు, దళ = రేపలుగల, కములమునను = 

పద్శుమునందు (దళద్వయసమా నూక మాజ్ఞాచ్యకం విరాజతే” అనుట చే 

నాజ్ఞాచ్యకమునం దని యర్థము), "విమల + ద్భప్టిన్ = పరిశుద్ధమగు 

చయాడ్మి_ని, నిలిఫి = ఉంచి, శమ 4 కలిత + అత్ముండు +ఐ-శమ= 

ఉ పశమము'చేత, కలిత = ఒప్పుచున్న, ఆత్ముండై = చి_ేమగలవారడ) 

లక్ష్య + కోభనములన్ ---లమ్య = ,చూడందగిన చిక్కళలయొక్క, 

వోభనములన్ = సంపదలను, చూడన్ + వలయున్ = పరికింపవగును. 

తా. రెండుకన్నులను దేళికేందుండు సెస్పీనయట్లు ముడుంచుకొని, 

కనుబొమ్మలకు మధ్యభాగమునం దున్న "రెండు శేకులుగల యాజ్ఞాచ్యకము 

నందు. బరిశుద్దమగు చూడ్కి-నిగూర్చి శమయుచే నొప్పుచుండు డెందము 
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గలవా డై యోగి యప్పుడు గోచరములగు చిత్క_శలయొక్క. సంపదలను 

గాంచందగును. ౧౫౬ 

క, మునుపుగ పృాదయాకాశము 

గనుపట్టుం జూపు లగుచుం $ గన్నుల వెంట౯ 

జనునది నున మగు. గావున. 

గనందగు నాకాశ పంచేకం బందు దగన్. ౧౨౮ 

టీ, వాదయ + ఆకాశము = మనోరూపమగు నాజాళశమ్సు మును 

ఫుగక్ = మొట్టమొదటను, కనుపట్టుక్ = తోంచును, చూపులు = చూ 

“" దూల, అగుచుక = అయి (దృ(గూపమున), కన్నులవెంటక = నేత 

ములనుండి, చనునది = పోవునది మనము = చిత్తమే, అగుక -కావునక్ = 

అయియుండును గనుక, అందుక = చిదాకాశమునందు ఆకాళ - పంచ 

కంబుక్ = వెప్పంబోవు గుణాకాశము మొదలగు నాకాశముల నె దిటిని, 

కనక - తగుక = చూడవలయును. “*శో(తన్య (శ్రోత్రం మనసోమనోస 

ఉపాణస్య (పాణ శృతువ శ్నతుఃి” చెవికి జెవియు మనస్సునకు మన 

స్ఫును ("బాణమునకుం (బాణమును. గన్ను నకు గన్నుును వైయున్నది 

చిచాత గయే” యను (శుత్యర్థయ నిందు. గన్ను లవెంటం జినునది మన 

మనుపట్ల గమనించునది. 

తౌ. అట్టు చూచుచుండుకటిని దొలుక మనోరూపం బగు మిన్ను 

దోపట్టును, దృస్టిరాపయున నయనముల వెంబడీని బోవునది చి త్రమే గాన 

చా వృూదయాకాశమునందు ముందు జెప్పంబడు గుణరహి తౌకాశము 

మొదలగు నైదుమిన్నులను జాడవనలయును. ౧౫౮ 

వ. ఇట్లు తనలోచనంబులకు. గనుచూాపుమేర గోచరం బైన 

_ పృాదయాకాశంబునందు. గేవలనిరాకారం బైన గుణ 

. రహీతాకాశంబును, నిబిడనివురనీర | ధగాథాంధకారంజై న 
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పరాశాశంబును, (ప్రళయ కాల పజ్వలజ్ఞ్వాలాభీలదావాన 

లాకారంఖై న మహాకాళంబును, వివిధవిచిత వితతాష్య 
మికద్యుతిభరితేంబై న తత్తా(కాశంబును, (ప చండనూర్తాం 

డ మండలశతకోటి (పభాభానురంబై న సూర్యాకాళంబు 
ననుపంచాకాశంబుల నవలోకింపవలయు మజీయును. 

టీ. ఇట్లు = ఈవడువును కనుచూపుమేరజా = చూడ్కులక నగ 
పడునంకేదనుక్క గోచరంబు - ఐన = కన్ఫ్సట్టుచున్న, వాదయ + ఆశా 
శంబునందుకొ, = చిదంబరమునందు కేవల + నిరాకారంబు ఐన= ఏమియు 
రూపములేని గుణ + రహిత = నిర్గుణ మైన ((ోశబ్రగుణక ఆకాశ’ 

అనుటచే స్వగుణంబగుళబ్దము లేని, ఆకాళంబు = గగనమున్సు నిబిడ... 
ఐన - నిబిడ = చిక్క నైనదియు, నిస్టుర = బెడిదమైనదియు, నీరొంధ = 
ఎడ లేనిదియు గాఢ = దృఢ మైనదియు నగు (గాఢ బాఢ దృథానిచ” 
అని యమరమ్సు, అంధకారొంబు = చీ(కోటిగలడి, ఐన = అగనట్టి పరా 
కాశంబు = మొదటి నిళ్ళ దా కాశమనకుం బెజియగు నాకసమున్సు (పళ 
య... ఐన-[పళయకాల = మహా పళయ సమయమునందు, (పజ్వలళ్ = 
మండుచున్న, జాల = శిఖిఅ చేత, ఆఫీల ఇ బజెడిదమగు, దావానల = 

కారగ్టియొక్క అకారంబైన = స్యకాపమువంటి స్వరూపముగల్య వహో 
కాళంబు = గొప్పదియగు నాకసమును, వివిధ...ఐన - వినిధ=పలు తెజం 
గులు గలవియు విచ్మిత = అద్భుతములును, నితీత = ఆంతటం (గమ్మి 
యున్నవియు, అపరిమిత” = లెక్క లేనివియు నగు, ద్యుతి= కాంతుల చేత, || 
భరితంబు - ఐన = పరిఫూర్ధమగు, తత్త్వాకాశంబు = మవా దాదిచతుర్వింశత్తి ' 
క్త మయం టైనయాకోసయున్కు (ప్రచండ ,..ఐన - (పచండ = మిక్కిలి 
తీక్షములగ్పు మారాండమండల- = నూర్యమండలయలయొక్ళ.., శతకోటి = 
నూటుకోట్ల సంబంధమగు, పఫా = కాంతుల చేత, ఛాసురంబు - ఐన = 
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దేవీష్యమానమగు, సూర్యాకాశంబును జా డిత్సమయమగు నాకాశమును, 

అను + పంచ + ఆకాశంబులక్ = అనంబడు నాకాశముల నై దింటిని, 

అవలోకింపకా - వలయంక్షొ =కను(గొననగునుు మతియును=ఇంతియకాకం 

తా, ఇల్పెఅంగునం దనదుచూడ్క్మి_ పాటునంకటికవ్వు దనుక గన్నట్టు 

చుండెడి చిదాకాశమునందు రూపవిహీనంబగు నిర్దుకాకాశంబును చిక్క 

నిదియు నడలుగొలు ప్రనడియు నెడలేనిదియు నగు పెంజీళటిగల పరాకాశం 

బున్కు మహా పళయం బగుతేటతిని మండుచున్నమంటకొనల చే ఫీతినిచ్చు 

కారి పగిదినుండు మహాకాశమున్వు పలుతెజుంగుల నచ్చెరువు నిచ్చుచు 

తుదలేని వెలుంగులచేం ఒరిపూర్ణంబగు తజ్వ్యాకాశంబును, మిక్కిలి తీక్టము 

లగు నూబుకోటుల నూర్యబింబములకాంతులచే దేవీష్యమానమగు సూర్యా 

కాశంబున్కు ననియెడు నాకాశముల నెదిటిని జాడనలయం నింతియకాక. 

ఆ, ఆంజనేయ ! విను) తీదాకాశ పంచక 

వముధ్యమమున వెలుగు + మహితకళల 

చంద మెల్ల నీకు $ ముందుగా వినిపించు 

సందయములు మాని శ పొందు వాని. ౧౪ 

టీ. ఆంజనేయ = అంజనానందన్తా, తత్ ...మునన్-తత్ =మింద.6 

జెప్పంబడిను ఆకాశ = నిరుణాకాశము వెందలగనాకనములయొక్క, 

పంచక = ఐదిటియొక్క , మధ్యమునన్ = నడుమను, వెలుంగు మహిత 4 

కళల + చంవము జ | పకాళించెడు పూజ్యమలగు వై తన్యకళావి శేషయుల 

యొక్క రీతిని ఎల్లన్ = సమ్మగముగ, ముందుగాన్ = తొలుక, నీకున్ = 

ఛ కడవను వినిపింతుక = బోధించెదనుు వినుము = ఆకర్టింపుము, 

క'గాదా? యను మొదలగు ననుమానములను మాని = వదలి, పొందుము = 

౯ “ర్వో కృలమ్యాభ్యాసము చేయ గనుంగొనుము. 
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తా. ఓ కరువలిపట్లీ! వని జెప్పిన నిశ్ళబ్రాకాళశమునుు పరాకాశన్ను 

బుహాకాశము, త త్వాకాశము, సూర్యాకాశము నను టైదుమిన్ను లయొక్క 

నడుమను దేదీప్యమానము లగు చిత్క_ళెవిశేనములయొక్క్ళ_ (శ్రమము 

సవి స్తరముగ నీక నెజింగించెదనాలింపుము. విని యాచె తన్యకళ ల నభ్యాస 

మున గనుంగొ నుము, ౧౪౧ 

సీ మండాకినీనుభా $ నందోవాదుద్దాచ్ధి 

సౌందర్యలహరుల $ చందమునను 

మందారమల్లి కా $ కుందారవిందోరు 

చందనపుప్పరుశకృయను పగిది 

నిందిరానుందరీ $ మందిరాత్మకవమక 

రందనిర్ష_రరుచి$ పతతిరీతి 

నిందుభ్ళన్నందినేంక క్రందనకరిన్భుోం 
(దఫణీం(దదీ_పీ బృంగదములభాతి 

తే, హారనీహారడిండీర $ శారదా(భ 
హీరకర్నూర తార కాశకారకాంతి 

కరణి నాకాశ పంచకాంశతరమునందు 

మండితము లగు జిత్క_ళా 4 మండలములు. ౧5౧. 

టీ, మందాకినీ ...నను-ముందాకినీ = మిన్నే టియొక్క_యు, నుధాశ 

సందోవా = అమృకంఫుగుంపుయొక్క్యయిు, దుగ్గాబ్ది = పాలసర్మదము- 

యొక్క_యు, సౌందర్య = సొగనుయొక్క_ యు, లవారుల = అలలయొక్కుుు, 

చందమునను జ పొలుప్రుననుు మందార... పగిదికొ - మందార = వేల్పు 
(మాంకయొక్కూయం, మల్లికా = మ ల్లెతీవయొక్క_ య, కొంద = మొల 

యొక్ళయు, ఆరవింద = కెలిదము్మలయొక్క_ యా, ఉరు + చందన 

పెద్దమంచిగంద ఫుంజెట్టుయొక్కా యు, ఫుష్పు = ఇ్రన్చములయొక్క, రుక్ 
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శాంతులయొక్క.3 చయము-పగిదిక = సమూవామువడువునను, ఇందిరా... 

రీత్రికొ - ఇందిరా = (శ్రీదేవి యను సుందరీ = మగువకు, మందిర = ఉనికి 

పట్టణ తెల్లందామరపువ్వుయొక్కు అంతః = నడుమనున్న, మకరంద = 

వూ దేనియలయొక్క) నిర్జర = వెల్లువలయొక్క, రుచి = రోచులయొక్కు, 

(పతతి - రీతిక్ = గుంపుపగిదిన్సి ఇందు... ఫాతిక్ - ఇందు + భృక్ జా 

చం దశేఖరునియొక్క_యు, నంది = ఈశ్వరునివావానమగు నందికేశ్వరుని 

మొక్కయు, సం[కందన - కరి = చొదంతియొక్క_యు, మృగశ+ఇం[దజ 

సీంగముయొక్కొ_యు, ఫణీ + ఇంద = ఆదిశేషునియొక్కయు, టీ ప్తి = 

కాంతులయొక్క., బృందముల-భాతిక" జ సమావాములనర హోర... 

కరణిక హార = ముత్తెపుసరులయు నీవోర = మంచుయొక్కయు, 

డిండీర = నీటినురుంగులయు, కారద + అభ = శరతా్శాలపు మేఘముల 

యొక్కయు, హీరజవ(జముల యు, కర్పూర= పచ్చకప్పురముయొక్కయు, 

తారకా = చుక్కలయు, ఆకార = స్వరూపము నగలు కాంతి = వెలుంగు. 

యొక్క కరణిక = 'తెజంగునను; చిత్ + కళౌ + మండలములు = 

వైతన్యకళలయుక్క్ల. సమావాముల్కు ఆకాశ + పంచక + అంతరము 

నందుక =గుణరహి తౌ కాశము మొదలగు నాక సములమెదిటి నడిమిపట్టున, 

మండితములు - అగుక = (పకాళించుచుండును. 

తా. “ఇట్లు తనలో-చనములకుం గనుచూఫ్రమేర గోచరమగు వాద 
యాకాశంబునందుం గేవల నిరాకారంబజె న గుణరహీితాకాశంబు” అను 

'మొదలుగ వెనుక బెప్పంబడిన నిర్దుణాకాశమ్ము.పరాకాళకము మహో కాళము 

తత్త్యాకాశయ్యు నూర్యాకాశము అను నాకాశపందకముయొక్క మధ్య 

భాగమలయందు నిరంత కాఫ్యాసమువ లనం గనంబడుచుం డెడు చిదూపము 

లె నకళలు ఆకాశగంగయొక్కయు సుధా పవావాముయొక్కయు, పాల 

సమ్ముద ముయొక్కయు, సుందరములైన. తరంగములవ లెను; కల్పవృక్షము. 
మల్లెలు, "మొల్లలు తెల్లందామరల్సు మం చిగంచప్ప చెన్దులు, అను వీని తని. 

19 
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ఫువ్వులయొక్క_ కాంతులయట్లున్యు లత్ర్మీదేవికి నివాసముగు పుండరీకమున్న 

దలి మకరంద రస్మపవావాముయొక (పభలవడువునను, శివునకు వాహన 

మైన వృషభముయొక యం, ఐరావతముయొక్్క_య్కు సింవాముయొక్క 

యు, నాది శేషునియొక్మ.యు, శరీర కాంతుల చందముననుు, ము త్యాల పేరులు, 

"తెల్లనిమంచు నీటినురుగయ శరత్మా_లస్రుమేఘములు వజములు తెల్ల 

శర్పూరమ నత తములు - వీనియొక్య- వీప్తు లపగిదిని (బకాళించుచుండును, 

నెం సీ, సద్యస్త సమానాశ $ ఖద్యోతమాన స 

ద్విద్యుల్ల తా పభా $ వీధిపగిది 

హృద్యతుపావేద్య 3 ఖద్యోత సందోహ 

విద్యనూనద్యుతి $ వితతికరణి 

ఘోరాంధ కారకృళద్భూరిసలసవారి 

వారివాహచ్చవి$| వజమురీతి 

నీల వె వైడూర్య ప్రశవాశాబ్దరాగ ము 

కాఫల నోమేధికములభాతి 

"తే, శుద్ధమాణిక్య మరకత $ శోణరత్న 

త ప్పేతపనీయరుచులచంగదమున హృదయ 

మండితాకాళ పంచక $ నుధ్యనీనుళ 

గానయడుచుండు. జిన్మయ $ కళలు వత్స, ౧౮౨ 

టీ, సద్యః... . పశ్షిడిన్ జ నద్యః= వెంట నే, తమఃజ అంధ కారముయొక్కు, 

నాశ =కొట్టుటక్క, ఖ=ఆకసమునందు, 'ద్యోతమాన = (ప కాశించుచున్న, 

సత్ = యోగ్యమలయిన విద్యుత్ 4 లతా = లశలం బోలు మెజప్ప' 

యొక్క, (పథా = ద్యుతులయొక్క, వీథి = వరునయొక్కు, పగదిన్ = 

తెజింగునన్కు  వాద్య...కరణిన్ - వాద్య = వృాదయరంజకనుగు, 

క్షపా = రాత్రియందు, వేద్య = తోపుడు ఖదో్యోత = మెజంంగుడు. 
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బురువులయొక్క.., సందోవా = గుంపునందు విద్యమాన జ కన్న బ్రుడు, 

ద్యుతి = కాంతులయొక్ళు, వితతి = పుంజిముయొక్క, కరణిన్ = వడు 

వునను, ఘోర ...రీతిన్ - ఘోర = ఆడలుల గొలిపెడు ఆంధకార = 

దట్టమగుచీశ టిని, కృత్ = చేయుచున్న, భూరి = మిక్కు_టమగు, నీల 

= నలుపు గల, సవారి = నీటితో. గూడిన, వారివావా = మేఘముల 

యొకు. ఛవి = (పభలయొక్క (వజము + వీత్రిన్ = సమూవామువ 

"లెను నీల... భాతిన్ - నీల = ఇం[దనీలమాణిక్యములయు, వెడూర్య - 

“కృష్ణ పీత పభాయు క్షం బిడాలనయనోపమం | విదూరపర్యత భవం వై 

డూర్యం రత్న ముచ్య తే” అనులత ణము గలవై దూర్యమణులయు, (పవా 

శ = పగడాలయు అబ్దరాగ = పద్భరాగమాణిక్యములయుు, ము-కాఫల 

= మంచిము త్తెములయు గోమేధికయుల = గోమేధికము లనెడి మణివిశే 

వహములయొక యు, భాతిన్ = పొలుపునను, శు... చందమునన్ -శుద్ధ 

= తెల్లనైన మాణిక్య = మానికములయుూ, మరకత = మరకతము లనుమే 

ణులయు, శోణ = ఎజ్జనగు రత్న = కెంప్రులయ్సు తప్త = ప్రటమువేయం 

బడిన, తపనీయ = బం-గారయయొక యు, రుచుల = దీ పులయొక్క, 

చందమునన్ = పొలుప్రునను, వాదయ .. .నీమన్ - హృదయ = డెంద 

మునందు, మండిత= వెలుంగుచుండు, ఆకాశ = మింటియొక్కా, పంచక = 

ఐడిటియొక, మధ్యనీమన్ = నడిపట్టున, వత్స = ఓకుమార, చిన్నయ 

+ కళలు = చిదూపము లైన కళొవిశేషములు కానంబడుచున్ - ఉం 

డున్ = అగపడుచుండును. 

శా. ఓకుమార ! కటికిచీళటిని దూలందోలు మెజప్రుందీవలతీరునను, 

శేలందు. వెలుంగొందుమిటుంగదుయురుగుల వెలుంగులచెలువునను, కటికి 

చీకటిని గలుగంజేయు తొలకరి మొగుళ్ళ కాంతులవ డువునను, మతీయు€ 

బలు తెజంగులగు కాంతులు గల వజవె దూర్యాది ననరత్నములయొక్క 

దీ ప్తులపగదిన్కి వై తన్య_ప్రధానములగు కళావిశేషములు వూర్వో క్షయము లగు 



292 నీతారామాంజనేయసంవాదము . [ఆశ్వాంం, 

నై దుగగనముల నడిమి పదేశమునందు యోగాభఖ్యాసబలమునం జూడంబడ షా 

చుండును. ౧౪ 

శా. చండాంశుపభ లుట్టిపడ్డగతి భాకస్వచ్చిత్క_ళాకోటు లు 
ద్దండస్ఫూ రుల ఖండఖండములునై $ తండో పతండంబుతై 

నిండారం గనుపట్టు "వెండియును హృశన్నీ శేజముఛ్యాంచి తా 

ఖండాకాశ పరంపరాంత రమునకా$గ మ్యుంబు లై యంతటన్, 

| టీ. చండ - అంకు 4 (ప్రభలు = సూర్య్వునియొక వెలుగులు 

ఉదట్టిపడ్డగతిన్ = ఉవ్వెక్తుగం జూపట్టునట్లు, భాస్యత్ + చిత్ + 
కళా £ కోటులు = చేదీహ్యమానములగు వై శన్యకళ లయొక్కొ_ 'సమావా 

ముల్కు ఖండఖండములున్ -ఐ = ముక్కొ_ముక్కొ_లగుచు తండ + ఉపతం 

డములు - ఐ = (పోగు పోగులై, నిండారన్ = పరివూర్జ ముగ, ఊద్దండ 
స్ఫూ ర్హులన్ = మికు్క్క_టములగు న్ఫురణలతో, వెండయును = మరల, 

న్ఫాత్ ...మునన్ - వాత్ + నీరేజ = వాదయ పుం డరీకమయొకు, 

మధ్య = నడుమను, అంచిత = రంజిల్లుచున్న, అఖండ = “తెంపులేని, 
ఆకాళపరంపరా = వెనుకం జెప్పినయాకసముల యెడిటయొక్క, అంతర 

మునన్ = లోపలను, గమ్యంబులై = తోంపట్టుచున్న వై , అంకటకా 
ఎల్ల యెడలను, కనుపట్టుక- = చూడయిడును,. 

వాసో 
— 

తా, సూర్యునియొక్క_ కాంతు లొక్కొ_ "పెట్టుగం బడినవడువున 
మివ్క_టంబులగు దీ పులతో నొప్పుచుం డెడు చీన్గయముల గు పెక్కుకళలు, 

ముక ్క-ముక-లుగను గుంపుగుంపులుగ నగుచు వాదయప్రుండరీకయునడు” 
మను దగు నఖండములె న గుణరహి తాకాశము లోనగు చాకసము 'లెజిటి 
నడిమిపట్టునందు నెల్టెడలం దో(పట్టుచున్న వె పరిపూర్ణ మగల జూడం 

బడును. . ౧౮౨. 
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సీ తరుణబో ధారుణోగదయదీ ప్రి నజ్ఞాన 

గసరుతేవు మజ జ్ఞ వృగద్గువాల నడం 

ఫుల్ల వడ్డలజాతశములమి౭ద నిక్కి. హొం 

సము (లి వేశీనంగకేమమున మెలల 

విమ లేం దియేందీవశరము తెల్ల ముకులళింప 

నున మనుశ శి నుఖశవనధి జాలి 

సలలిత జ్ఞా నవి జ్ఞానకోకంబు ల 
జా 

న్యోన్యనంగతము శై లె శయనంగి వెన 

తే, నాతతాజూండపీండాండశజాతములను 

బూని వెలిగించు. బటుతరథస్ఫూ ర్రితోడ 
ఘనత రాంతర్హ్యృ దాకాశ$మున వెలుంగు 

మండి తాఖండచిద్భానుకమండలంబు, ౧౪౨ 

టీ. తరుణ... దీ ప్టీన్ - తరుణ = నూతనమైన, బోధ = మోన 
వృ యనెడు, అరుణ = అనూరునియొక్క, (నూర నసూతో౭2._రుణకో2._ 

నూరుః'” అని యమరము, ఉదయ = పొడుపుయొక్క, దీ వీక్ = కాంతి 

చేర, అజ్ఞాన + గురు + తమము = మూలాజ్ఞాన మనియెడి కటికిచీకళటి, 

అజ్ఞ + వాత్ + గువాలక్ = ఆజ్ఞానులయొక్క.., వాదయములనియెడు 

కందరములయందు, అడగక = అణంగి యుండగా, ఫుల్ల ...మాందక్ 

ఫుల్ల = క్రాననూర్యోదయముచే విడంభఛారిను షట్ = ఆజగు "జలజా 

తముల = మూలాధారము లోనగు చక్రము లనియెడు పద్భృములయొక్కు 

మోందక్ష్ = మోందిపట్టుననుండి, నికి = మెడ మోండికె త్తి (సవ్మ్శాసార 

చ(కమునంటియనియు నర్థము), వాంసము = శుద్ధ చి దూపపరమవాంస యని 

యెడు రాజవాంసమ్ము (తివేణీసంగమమునన్ జ“ ఇడా వింగళాచెవ సుషు 

మా యత నాడికాః! సంగతా సా (తివేణీస్యా చ్చిన్మరాళ నుఖపదా” క్ట 
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అనుటవే నిజా పీంగళా సుషుమ్న లనియెడి గంగా యమునా సరస్వతుల: 

సంగమ కే తమనందు, మెలంగకా = “*వపోఒసౌ పరమవాంసొో భాను 

కోటి (పతీకాశో యేనేదం - సర్వంవా_ఫ్థం తస్యాష్టధావృత్తి ర్భవతి” 

అనుమొదలగు (శుతిచే చాయా దళమలయందు నంచరించుచుండయగ్యా విమ: 
త-+ఇం|దియ + ఇందీవరములు = (పతికూలములగు నేతాదీం[దియము లని 
మొడు నల్లగలువలు, ఎల్లక్ =అన్ని యును, ముకుళింపక =ముడింగియుండ (౫ 

నునము 1 అను + శి = చిత్ర మనియెడు చందమామను సుఖ 4- వన 

ధిక జభ గవదను సంధానజన్యమగు పరమ సౌఖ్య మనియెడు కడలియందు, 

జూజిక్ = [కంక లగా, సలలిత ఇ. జన + విజ్ఞాన + కోకంబులు = 

ముం వివస్వ తేయోగం(పో క్షవా నవా మన్యయం?”” అని యుషకమించి 

“వితరాగభఛయకోధా మన్మయా మా ముపాళితాః | బవావోజ్జానతపసా 

పూతా మద్భాన మాగళాఃి” “ఓయర్జునా! నాసంబంధములగు జన కర్మము 

లయొక్క_ వ స్తుత తము నెలుంగుట యను తపస్సుచేతం బవి[తులగు 
సెకండు బుద్ధినుదగేసరులు నాయొక్క (పై ప్రీరాపమగు భావమును 

బడ నెదరు” అనియు “ఇతిమాం యోభిజా నాతి కర్మభి ర్న సభిద్య తే””... 
“జ్ఞానాన్ని దద్ధకర్నాణం తమాహుః పండితం బుధాఃి ”...ోగతసంగస్య 

ము క్రస్య జ్ఞా నావ్యత చతస”... “స్వాధ్యాయ జ్ఞానయజ్ఞాశ్చ యతయ. 

స్పంశిక్కన తాః" ఈ ైశేయాన్ (దవ్యమయా ద్యజ్ఞాత్ జ్ఞనయజ్ఞ 8 పరం. 
తేప”,,, సర్వంకర్మాఖిలంపార్థ జ్ఞానే పరిసమాప్య లే”” ,.. “ఉపదేక్యుంతి 

'లేజ్ఞానం జ్ఞానిన _స్త క్త్వేదర్శినః”” .. సర్వం జ్జున స్లవ్నేనెవ సృజినం' 

సంతరిమ్యని” 7... “జ్ఞానాన్ని _ సృర్వకర్శాణి భస్శృసాత్కరుతేద్దున | 
2 ఆట ఆ 

వ నహిజ్ఞా నేన సదృుళం పవి[త మివావిద్య తే... శ్రర్ధాచాకా లభతే జ్ఞానం. 
తత్సర సృంయతేం[దియః | క్షనం లగా పరాంశాంతి మచిరేణాధిగ 

3౫ fC అ జట చ్చతి అ కసా దజ్ఞాన సంభూతం వృాత్ సం జ్ఞా నాసినా2_త్మనః | థి 
ఛ్మిత్యెనం సంశయం యోగ మాత్రిస్థో త్తిస్ట భారత” అని భగవంతునిచే. 
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నుపదేశింపంబడిన పరమప్రురునత త్ర ప్రక్టైనమును, “జ్ఞానం కే వాంస విజ్ఞాన 

మివంనమ్యా మ్య శేవతః”?” అను భగవ ద్వాక్యము చేత బరమ ప్రురునవ్యతి 

రి కం బగు సమస్త చిదచిద్వస్తు జాత యకం కుం బరమప్రురుషు(డు సకల 

హేయ, పక్యనీకం డగుటచేకను, నిరతికయమును శెక్కు_ కక్కు. డగు 

నవియం నగు కల్యాణగుణ ములు గల యపరిమికమనా దైశ్వర్యము గలవా 

డగుట చేత వేజగునను వివ క్రవిసయజ్ఞానము ననియెడు జక్క_వపిట్టలు, 

అన్యోన్య + నంగతములు + ఐ = ఒకచానితోనొకటి గలసినవై, అనంగ 

"పనణగక = కూడి (కీడించుచుండల్యా, మన... మండలంబు - ఘనతర జ 

మిగుల గొప్పదియగు, అంతర్ష ఎల్ = అంతరంగ మనియెడు, ఆ కాశమునక్ = 

గగనమునందు (వూర్వో _క్షవ్భాదయాకాశమునందు), వెలుంగు = దేదీప 

మానమగుచుు మండిత = ఒప్పుచున్న, అఖండ = తెంఫులేని చిత్ = 

శుద్ధచైతన్య మనియెడు, ఫాను = సూర్వునియొక ఇ, మండలంబు=బింబయ్క 

పటుతర - స్పూ ర్తితోడఃా = మిక్కుటం బగు కాంతికో, ఆతత + 

అజాండ + పీండాండ + బాతమయులను == విన్స్ మగు (బవ్మోండముల 

యొక్కయు. దదంతర్బూతము లగు కార్యక రణసంఘాతములయొక్కయం 

సమూావాములన్సు పూని-వెలింగించుకొ = తప్పక భాసిల్హ (జేయును. 
తా. నూకనమగు జ్ఞానమనియెడు ననూరునియొక్కొ_. యుదయము బే 

నగు వెలుంగు చేత మూలాజ్ఞాన మనియెడు కటికిచీంకటి యిజ్ఞానుల డెంచము 

లనియెడు గువాలయందు చాంగియుండం్యా, వికనిల్లిన మూలాధారము లో 

ఆం 

నగు నాటుచకములనియెడు కమలములమోందనుండి మెడమిందికెత్తి పరమ 
వాంసయనియెడు రాయంచ యిడాపింగళానుషుమ్నా నాడులకలియిక యను 

(తివేశతీర్థమునందు సంచరించుచుండలయ్యా బావ్యావిషయాస క్రమ లగుటం 
జేసి [పతికూలము లగు [శో( తాదీం[దియము లనియెడు నల్లగలువలు ముకు 
భీంచుచుండలగ్యా చిత్త మను చంద్రబింబము పరమపురువ[పా పికాపముగు 

నిరతిశయ సాఖ్యమనియెడు కడలియందున స్తమించుచుండంగా, భగవ త్చాసి 
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పీకి మూలములగు పరమ ప్రురువత త్ర వళ్షైనమును భగవంతుండు చిదచిద్వస్తు 
-జారమనకంళే వ్యతిరి కం డను నిజ్ఞానముననియెడు జక్క_వవిట్ట లాండొం 
టం గలసీమెలనియుండంలగ్యా మిగుల గొప్పదియగు వూరో కృహవృదయా 

శాశమునందు దేదీప్య్వమానమగుచు బెంపు లేనిసద్పోధ' యను నాదిత్య 

మండలము మిక్కు_టమన దీవ్లీతో గొప్ప(బహ్మిండములయుం దదంతర్షతమ 
అగు (పాణిశరీరరూపవీండాండమలయు గుంపులను దేజరిల్ల (జేయుచుండును. 

ఆ. సకలకర్మములకు $ సాఖీ, మె స్వ(ప్రకా 
శతం దమోఘ్ను6 డగుచు. $ జతురాది 

క[పవ_ర్తకత్వ$గరిము భాసిలుసత్స ( 

భావుం డగుచు జిద్విశ భావనుండు. ౧ర)| 

ట్, సకల + క ర్శములక్షక = = చతంరాదీం[దియ వ్యాపారముల 

కన్ని టికిని “కర సాకీ జగచ్చతుంఃి? అనుట చేత సంధ్యావందనాది సమ స్ట 
(శ్రీయాశలాపములకు ననియు నర్థమ్యు సారీ ఐఏ = సర్వాంతరుండగుట వేం 

గనుగొనుచుండువాం డె, మతీయు. గర్భసాక్నీ యగుట వేం జూచుచుండు 
వాడై, స్వ వ (పకాశతకా = స్వయం[పకాళశమానుండగు ట చేత, తన 
వెలుంగుట చేతనని నూర్యపరమగు నర్థము;  తమోఘ్ను (డు - అగుచుకా ఇ 
“అజ్ఞానమును బోంగొట్టువాండె,. చీంకటిని నశింపంజేయువా(డై యనియు, 
సత్ +స్వభావుండు, అగుచు౯ = సత్యసంకల్పు. డనియు, జగనిిత్రుం డగు 
టే యోగ్యమయిన స్వభావము గలవాండనియు నర్గ్భ ద్వయము, చిత్ + విభా 
వసుండు=చీ[దూసుడగు పరమపురుషు:. డనియెడు నూర్యుండు, చతుః ,.. 
గరిమ౯ చతుః = నే కేం దియయ్కు ఆదిక = మొదలగువానిక్కి (ప్రవర్త 
కర్వ = _పేరకతయయొకు, గరిమక్ = మహగ్త (ముచేత, ఫౌసీలుకొ = 
(పకాళశించుచుండును, 

తా, సమ స్తజీవకోటులయొక్క వ్యాపారములకు సర్వాంతరుర్తి 
డగట చే సాకీ భాతుండును) ఇకరసా పేక లేక తనకందా వెలుగొందుటశ్లో. 
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మూఢుల యజ్ఞానమును దూలందోలువాండును, వైవమ్య నె మృణ్యాదులు 

లేక తనకు శేషభూతులగు నెల్ల పాణులయందు సమబుద్ధిగల వాండునగుచుం 

బరిశుద్ధచ్యిదూపుం డగు భగవంతుడు సర్వాంతర్యామి యగుటచే నేతా 

దులగు నిం్యదియముల కెల్ల ( బేరకుం డగుటచే యోగియుక్క_ చిదాకాశము 

నందు వెలుంగుచుండును. ౧౮౪% 

క (భూమధ్యోదయ శై లము 

వె మొదలం దోంచి యంత. $ |(బవినులహృదయ 
యా 

వ్ర్యూమారూఢుం డిర్యదియ 

తానురసానందకరుడు 4 దా నె వెలుంగున్. ౧౦౬ ర 

టీ. (ఆచిద్విఫావసుండు (భూ... సెక్ - (భూ = కనుబొమల 

యొక్క, మధ్య = నడిపట్టనియెడు, ఉదయ + శైలము = పొడుపు 

కొండయొక్కా, సెక్ = శిఖరమునందు వెందలక్ = తొలుత తోంచి = 

కనయిడ్కి అంతక" = తరువాత, (ప...డు = (విమల = పరిళుద్ధమగు, 

వాదయ = చి త్తమనియెడు, వ్యోమ = ఆకసమునకు, ఆరాభుండు = 

అధిప్టించినవాండై ఇంద్రియ...కరుండు - ఇందియ = చతురాదులగు 

నిం దియము లనియెడు 'తౌమరస = కమలములకు ఆనంద = సంతసమును 

(వికాసమును), కరుడు = కలుగంజేయువాండు, తౌను- ఐ= తానె 

యగుచ్చు వెలుంగున్ = కాసిల్లును. 

తా, పరమపురుషపరిజ్ఞాన మనియెడు (పభాకరుండు వెందటం గను 

బొమలనడిమిఖాగమనియెడు నుదయ్మాదికొనయం దుదయించి పిదప నిర్మల 

మగు యోగివాదయ మనియెడు నంబరమునకుం (గమంబున నెక్కి చతువు 

మొదల నిం దియము లనియెడు కమలములకు సంతోవంబు గొలుపుచు 

స్వయముగం (బకాశించును. ౧౬ 
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స్కీ అంతకుమున్న నీ $ వపరోత్విజ్ఞాన 
చతున్రల్ చెజచి య$జ్ఞాన మోవా 

నాంగితాదాత ఉర పాలింగనము మాని. 

చయ్యనం దను వను$శ య్య డిగ్గి 
చారువై రాగ్యవిశజ్ఞానోపరతుల చే 

మానసస్నా నకశర్శములం దీర్చి 
యనిశంబు బుస్ట్యదిశయ[_వేరకుం డెవ్వం 

డా చేవసవితృమశహో పకాశ 

"లే, మెలమి నే నంచు లోచనాంఫజలుల చేత 

ఘనత రానంద బాప్ప కార్యముల నిచ్చి 
మొదల సంచేహమంచేహ $ ముఖపర ప 
కాశ మొనరించి యంత నాశనంద' నులర ౧౪౭ 

టీ. ఓ యాంజనేయా! నీవు = ఈవు, ఆంకకుయన్ను + అ-= 
చిస్యెభావనుడు పొడచూపకమను పే, అపరోశ + విజ్ఞాన = పరమఫపురుష, 
(పక్యకజన్య మగువి శేషజ్ఞానమనియెడు, చత్తువుల్ = కన్నులను, తెజచి= 
శెప్పలె త్రి (మేలుకాంచి), అజ్ఞాన ... ఆలింగనమున్ -అజ్ఞాన= మూల పకృతి 
యనియెడు, మోవానాంగి = మోహింపంజే సెడువనితయొక్కొ., తాదాత 28 
రూప = దేహాదికయే వీ ననియెడు, ఆలింగనముకొ = పరిరంభ ణమును 
మాని = విడిచి, చయ్యనక్ జబిరబిర్క తనువు + అను = పాంచభాతికమగు. 
శరీరమనియెడు శయ్నకా = పాన్నును, డి = దిగి (దేహాదిక మే నే నను ౯ 

1 

(థొంరిని విడిచి), చారు... చేక._చారు = నిర్శలములగ్యు టెరాగ్య జ 
విరక్తియు, విజ్ఞాన = ఛగవ_ల్తీ త్హ్వపరిజ్ఞ ప్రీయు, ఉపరితులచేక = నిఖి 

' లేరదియవ్యాఫారములను. బరమపఫురుహునియంచే చేర్చుట యనులక్షుణము 
గల యుపరతియు ననియెడు గంగాయమునాసరస్వతులచేత, (మానసిక తీ 
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రాజమునం దని యర్థము మానస + స్నాన + కర్మములక్ య స్పా్న్నతీ 

మాన సెతీస్టే స యాతి పరమాంగతిమ్”” అనుట చే మానసీకస్నానమును జేసి 

సం ధ్యావంద నాదెక ర్మముల నెల్ల, తీర్చి = నెజ వేర్చుకొని, అనిశంబుక = 

నిత్యమును ఎన్వండు = ఏపరమపురుషుండు, బుద్ధి + ఇం్యదియ + (పేర 

కడు = సర్వాంతర్యామియమై నే తాదిజ్ఞా నేం డ్రియములకో నియామకుండో, 

ఆదేవు = అట్టె పరవాసుబేవునియొక్క్ట సవితృ = సమ స్మపపంచసృష్టికి 

జనకమగు మవాత్ = జ్ఞానయోగులచేం గోరయడుచు నుత్తమమగు, 

(పకాశము = దివ్యశతేజస్సున్కు నేను + అంచుక్ = ఆశతేజస్సునకు శేష 

భూతుండను "నేనని, ((“కతృవితు ర్వనేణ్యం భరో దేవస్య ధీముహి ధియో 

యోనః (పచోదయాత్ ”” -తేత్ = అవా బ్మానసగోచరంబగు, సవితుః = 

(పపంచోత్స _్రీస్థితిలయములం జేయువాం డగు, దేవస్య = స్వయం్మపకాళశ 

మాను డగు పరమపురుషునియొక్కొ_, వరేణ్యం = (పపంచమునకు నాధార 

భూతమగుటచే చెల్లరచే న్మాశయింపందగిన భర్చః = తేన సాము తార 

మ్మాతముచే మాయామాయాకార్యముల నెల్ల దహించెడులేజస్సున్కు ఫీమ 

హి = ధ్యానించెవము. ఆపరమఫురుషుం డెట్టివాం డనిన్స యః = ఏభగ 

వంతుడు నః జ మనయొక్క ధియః = బుద్ధులను (అంతఃకరణవృత్తు 

లను), [ప్రచోదయాత్ = (పకాశింపం జేయుచున్న వాడో, ఏభగ 

వంతుడు మన చి త్తవృత్తుల నంత ర్యామిమై (పేరణం జేయుచున్నవాండో 

జగజ్జననావన నాశనకరుండగు నా పరవానుదేవుని సకలా[శయణీయం బగు 

దివ్య తేజమును ధ్యానించెవమని మంకార్గమ్యు మజియు నీగాయతీమం._ తా 

ర్భమును విద్యారణ్యమును లిట్లు న్లోక్రరాపమున నిర్వచించికి - ““తదిత్య 

వాబ్బనోగమ్యం "భ్యయం సవితకృమండలే | నవితు స్పకలోత్చ త్త్యితి 

“సంచోరకారిణః |! వరేణ్య మా[శయణీయం యచాధారమిదంజగత్ | భర 

స్ప సామ తా శేణా౭.. విద్యాఠఈా_ర్యదావాకం | దేవస్య దో 

నానన్య స్వానందాత్కీ )డతో2_వీవా | ధీమవ్యావాం స ఏవేతి తేనె 
కి 

మేలు 
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వా. భేదసీద్ధయే | ధియోంతఃకరణవృ శ్రీ శ్చ (పత్యక్పంవర చారిణీః | 

య ఇత్య లింగగర్భం య స్పత్యజ్ఞా నాదిల కణం | నో2_స్మాకం బహు 

ధాఒభ్య స్త భఖిన్నభేవదృశాం తథా | (పచోదయా త్చేంేరయేచ్చ 

పాక్థనేయం విశిష్యతే” అని యందలి “ ధీమవ్యావాంస  ఏవేతి 

శేనైహా భేదనిద్ధయే ” అను వాశ్యార్థము నవలంబింఛచి కవియు నెలమి 

| నేనంచు నని చెప్పినాడు లోచన + అంజలుల చేతక్ = నేత్రము 

లనియెడు దోేసీశులచేత, ఘన +.బులు - ఘనతర = అత్యధికము లైన, 

ఆనంద = [(పమోదముచేంగలిగిను చావక = కన్నీళ్ళనియెడుు, అర్థ ్యం 

బులు = సంధ్యాకాలములయందు విడువందగిన యర న్రముణఖ్కు ఇచ్చి = 

ఒనంగి (నూర్యున కర్ణ ్రడ్రదానమును జేసీ), మొదలక్ = తోొలుత్క నం 

దేవా... నాశము - సందేవా = సకలసంశయము లనియెడు, మంబేవా = 

మందేహులు, ముఖ = మొదలగు పర = శ తువులగు రక్కాసులయొక్క, 

(ప్రణాశము = పరిమార్చుటన్కు ఒనర్చి = కావించి ( మందేవాదేవా 

నాశార్థ మదయా_స్తమయే రవేః | సమావాశే ద్ది బోత్స ష్ట్ర మంతత్రో 
యాంజల్మితయమ్ ” ఆనుటచే, (పాతస్సాయంకాలములయందు. డైవర్ణి 

కులచే నియ్యంబడిన యర్హ్యము నూర్యునిపై దండె త్తినచ్చిన మందేవోది 

రాక్షసులను గొట్టి యని యర్థము, అంతక = తరువార్య ఆనందము = 

సంతోషము, అలరక్ = వెలయుచుండంగా, వెపద్యముతో నన్వయము. 

తా. ఓ యాంజనేయా |! (వబోధనూర్యోదయము కాకమునుపు 

నీవు భగవత్సాతా త్మా_రయాపము లగు కన్నులను దెజచి బహువిధజన్న 
పరంపరనుండియు ననుసరించియున్న యవిద్య యను వనిత యొక్క 

ఆతా దాళ్మ్యమనియొడు గాఢాలింగనమును బరిత్యజించి శ్మీఘముగ టేవాభి 
మానరూప మగు పాన్చునుండి దిగి అతులవిర క్తి పరమపురునపరిజ్ఞానము 

ఉపరతియు నను గంగా యమునా సరస్వతీ. సంగమ మేత ముసత్రీర్ణ గ 
'శాజిమునందు భగవదనుసంధానరూపం బగు స్నాన మాచరించి పర 
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థి 

'పురుషోపాననాత్శకము లగు నమ స్ప (క్రీయాకలాపమును చెజివేర్చుకొని, 

అంక ఃకరణవృత్తుల నెల్ల నేప పరవాసుదేవుండు సర్వాంతర్యామి యై నియ 

మించుచున్న వాండో సకలసృష్టి స్థీతి సంహార కారకుం డగు నా భగవంతుని 

దివ్య తేజస్సును దన్నుగా? దలంచుకొనుచు (ఆ భగవంతునకు నేను కేవ 

భూకుండనని ఛావించుచు) కన్ను లనియెడు దోసిళులచేత నిరతిశయానం 

దయవలన బొడము కన్నీటిచే నా (పబోధాదిత్యునకు నర ర్స వ్ర _్రదానమును 

గావించి సమాలమగ సకలసంశయము లనియెడు మందేవాదిదానవులను 

బరిమార్చి మజియు పహాహ్షో(బేశంబున. ౧౮౭ 

క, వానజపంబు నివృత్తి 

ధ్యానము. గావించి య క్రీ యాతార్పనముం 

బూని యొనరించి చిదఖం 

డానందం బనుభ వింపుగమయ్య మహాత్మా. ౧౪౮" 

ట్, మహాత్మా - మవాత్ = భగవ దనుసంధాన తత్పరం బగుట చే 

నుదారంబగు ఆత్మ = మనస్సు గల యాంజ నేయు.ండా ! మౌన + జప 

ముక్ = మౌన - “ఉచ్చారే మైథునేవైవ (పస్తావే దన్తధావనే 1 

స్న్వానే భోజనకాలేచ మట్ఫ్ళు మౌనం సమాచరేత్ *” అని స్మృతి చేం 

'జెప్పంబడిన వాగ్వా బ్రపారరాహిత్య మనియెడు జపయ్ముక = “జప స్ 

ద్భాప,ణం ధ్యేయ సమ్ముఖీకర ణం ముెౌనే”” అని మంతళశా స్ర్రామునందు. 

జెప్పంబడీినయట్లు నారాయణ మహామం[తముయొక్క ఫురశ్చరణమున్కు 

నివృత్తి + ధ్యానముక్ = నివృత్తి * నివృత్తిస్తు మహిఫలా*” అను 

మనువచనము చేతను పరమమనియెడు, ధ్యానము - * (బప్పైవాన్నీతి. 

_ సద్వృత్త్యా నిరాలంబతయాస్టి స్థితః! ధ్యానశ బైన విఖ్యాతా పరమానంద 

> దాయినీ ** అనియంగీ చె చై చింశాయాం న్మతోధథాతు శ్చింతా తలే తేన 

'గళ్చలా | ఏతబద్ధ్యాన్మ మివా (పో కం ” అనియు జెప్ప యబడినలక్షణము గల. 
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పరవాసుదేవ విషయక నిరంతఠ-చింతనమును, కావించి = చేసీ అ[కియా 

త్మార్చనముక్ = ఆకీయ - భగవదనుసంధానముం దప్ప ఇతర వ్యాపార 

రాహీత్య మనియెడు, అత్మ = పరమాత్నునియొక్క్క అర్భనముక్ = 

పూజనమున్సు పూని = అనలంబించ్చి ఒనరించి = కావించి చిత 

అఖండ + ఆనందంబు - చిత్ = శుద్ధచి దూ పుం డగు భగవంతుని 

యొకు, అఖండ = నిరతిశయంబగు, ఆనందముకొ = సంతో షమున్సు, 

అనుభవింపుము + అయ్య = పడయుము. (ఇచట “స్నానం సంధ్యా 
జపో ధ్యానం దేవ తారాధనం తథా | భగవత్కీ రనం చేతి నట్క-_ర్మాణి 
దినే దినే ”” అని చెప్పంబడినట్టు భగవద్భ కలు (పతిదినమునం గావింపం 
దగిన యా జుక ర్మలును వచింప(బడినవి,) 

తౌ, మవానీయుండవగు నాంజ నేయా ! మానమ్ముదతో నిరంతర 
మును భగవన్నంత పురశ్చర్యయును, బావ్యావృ త్తిరహీతం బగు భగవ 
ద్ఞ్యానమున్స్కు జేయుచు, సాంసారికవ్యాపారమును విడిచి పరమపురుషార్చ 
నము చెల్ల పుడు గావించుచు, నిత్యానందమును బొందుము, ౧౦౦౮ 

తే. అ ట్లఖండసుఖామృతా$వా ప్లిం జెంది 
చి త్తవి శాంతి తంబూలకనిద్ధిం గాంచి 
మురిసి యసమానమూ ర్తి వై శ ము క్లికాంత 
తో వినోదింపు ముయ్య వాశీతూలతనయ. ౧౪౫౯ 

టీ వాతూల + తనయ = కీ పవమాననందనా ! అట్లు = పని 
జెన్నీన [పకారముగ, అఖండ ...అవా ప్రక _ అఖండ = శాళ్వ్యత మైన 
సుఖజభ గవదనుసంధానమవలన. గలిగిన సంతోవమనియొడు, అమృత - 
నుధారసముయొక్క, అవా వ్లీకా _ లాభమును చెంది - పడని, చిత్త. 
నీద్ధిక = చిత్త = మనస్సుయొక్క, విశాంతి = భగవంతునిం జేరు! యనెడ్సు తాంబూల = తేమ్ములముయొక్క, సిద్ధికొ = (పా ప్రిని కార 
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పడస్కి మురిసి = (భగవత్పాా ప్రిరూపమగు నిట్టినుఖము నాకం గలు 

గుట చేం గృతార్జుండ నె తినని) యానందించి అసమాన, మూ ర్తివి+ఐ = 

(పరమఫురువసారూప్యమును బొందుటచే) సాటి లేని దివ్యమంగళ విగ 

హుండవై, ము క్రికాంతతోకా = మోతలమ్మీతోం గూడి వినోదింపు 

మయ్య = ఆనందింపుము. 

తా. ఓ కరువలిపట్ట ! పూర్వో క్రరీతిని శాశ్యతానందమనియెడు 
నుధారసముయొక్క లాభము నొంది భగవంతునియందుం జి త్రము చేద్బ్చట 

యను తాంబూలమును వేసికొని యానందించుచు భగవ తృారూప్యము 

నొందుటచే దివ్యమంగళ విగహుండ వై మోకులతీ త్రసమాగ మసౌాఖ్యము 

నను భవింపుము. ౧ర్జా 

అవ. ఇట్లు జ్ఞానసూర్యోదయానంతరమున భగవద్భ కు 

నకు. బగటికృత్యమును జెప్పి (పబోధచం(దోదయానంతరము 

నందు 'రా(త్రికృత్యము చెప్పబడుచున్నది. 

వీ కామాదిఖగములకగజిబిజు లడల చే 
సోభిమూ నాదిత్యు. + డ స్హమింప 

సకలవి శే పక శపాయరసాస్వాద 
థీం[( డియాబ్దములు నిశ డించుచుండ 

విలసదా త్తాకారఫవృ త్తీకె రవజాత 

మిం పొంది వికసింప $ నెబుక మజుపు 

లనుచక్రయుగమున $ కతివియోగము గల్ల 
ఖండవిజ్ఞాననతు( తతతుల 

"లే. తెలివి 'వెల్వలంబోవ నిశర్శలన్టునశళ్చ 

కోరతృష్టానలంబు చశల్లార నంత 
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ననితరముగ హృచదాకాశ మున వెలుంగు 

మండి తాఖండచిచ్చం( దగీమండలంబు. ౧౫౦ 

టీ. కామ...బిజులు - కాము = దార పు తాదులయందలి కోరిక 

ఆది= మొద లగు (కోధ లోభ మదమౌాత్సర్యాదు అనియెడు, ఖగముల _ 

వివాంగమములమొక, గజీవిజాలు = అజఫులసందడులు, అడంగక౯్ అ 

తస్షలా ; దేవా + అభిమాన + ఆదిత్యుడు = మేను మొదలగు వాని 

యందలి నేను నాది యను నభినివేశమనియెడు మారాండుండు, అ స 

మింపక - అస్రమయము నొందయగ్యా సకల... అబ్బములు _ సకల = 

సమ్మగమగు, విక్నేప = చిత్తవిశేపయుయొక్క, కషాయ = పరిపాక్ష 
మనియెడ్కు రస = రుచియొక్క, ఆస్వాద = అనుభవము గల, థీ _ 
ఇర్మదియ = త్వకృతుక్యోం్యత బీహో(ఘాూణము లను జ్ఞా నెం్యదియము 

లనియెడు, అబ్బములు = కమలములు ని(దించుచుక్' _- ఉండక్ = 

మడుంచకొనుచుండంగ్యు విలసత్ ...జాతము - విలసత్ = చేదీహ్యమానుం 
డగు, ఆక్క = పరమాత్మునియొక్క._, ఆకాశ = సంతత భ్యా నము చేం 
దాదూప్యమునొందిన, వృత్తి = చి త్తవృత్తులనియెడు, కరవ = కలువల. 

యొక్కు_, జాతము = సముదాయము, ఇంఫు + ఒందిజసొగసును గాంచి, 

_ వికనింపకొ = పూచుచుండంగ్యా. ఎలుక + మజప్రులు ఆ చావ్యావిషయ 
ముల తెలివియు వాని విస్మృతియు, అను = అనియెడు, చక + యుగ 

నకు. - జక్కావపిట్టల జబోడునక్కు అతి 4 వియోగము = మిక్మ్కు_ట. 
"సద నెడంాపు, కల్లక = సంభవింపంగ్యా ఖండ... తెలివి = ఖండ + 
శి కాన = సకలము భగవన్నయ మే యగునను “తెలివికి వ్యతిరి కమగు భేద 
సానమనియెడు, నమత = చుక్క_లయొక్మ, తతుల = గుంఫులయొక్క. 
నెద్ధిలివి = తేటదనము ((పకాశ్వు), 'వెల్వెలంబోవక్ = తగ్గిబోవుచుండ” 

య్య నిర్మల. = కనలంబు-నిర్భల =పరిశుద్ధమగు, మనః =యోగివృాదయ ఫ్య 
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యెడు, చకోర = చకోరపతులయుక్క,  కృెహా = ఆగ యనియెడు, 
అనలంబు = అస్సి, చల్లాజక్ = ఆజిపో వ్రచుండం౫ా; “మండిక ... మండ 

లంబు - మండిత = (పకాళించుచున్న, _అఖండ = తెంఫపులేని, చిక్ ఇ 
- ఆ గ్నష్టైన్తార్తాత్య 

భగవ గ త్త (బోధ యను, చంద + మండలంబు = చం|దువియొక 

బింబము, అఆనితరముగక్ = వేళొకవెలుంగు పొడ మాపకుండున్టు వాచా 

కాళశమునక్ = (పూత్యో క) చిశ్తాకాశమునందు అంతక = అ త్తటీని, 

వెలుంగుక్ = ఫౌనిల్లును, 

తా. పీమ్మట కామ, క్రోధలోభ మోహమదమౌాకృర్యాను ఎనియెడు 

విఫ్థాంగమము ౨7మొక ్క._ రుత ములయలుకు డు తలా, శరీరము మొవలగు 

వానియందు నేకు నాది యమ దురఖివివేళ మశమయొడు - నూరు. డస్ద 

మాన నొందంగ్యా నిఖిలచి త్తవితేపములగెంక్క. పరిపాకమయుమొక్కం 

రుచి ననుభవించుచుండు క్యక్చతుక్నోరి త జిహ్వా(_ఘాణము అను జా నేం 

(దెయము లనియెడుతామరలు .ముడుంచుకొనుచుండ, (పకాశమానుం డా 

పరమాత్మునియొక స తొ దూప్యము గల చి చ్రెవృత్తు అనిడెగస్యంజయలు 

చాలు సొబగు మీటి విడంబారి పూచుచు నుండగ; బౌపృళ్య ఇల చక 

జ్ఞానము వానిస్మఫతి యు నను జక్క_వపిట్టలబో మునకు నిను మేఖ 

చెడంబాప్రు గలుగలా్యా భేదజ్ఞాన మనియొడు తారకల నల్రాపయు = 

యొక్క... (పకాశము -వెలవెలంబోవుచునుండంగా; పరిశుద్ధమగ్ష్భాద య = 

యెడు వెన్నలపిట్టలయొక్మ.. దావా మనియెడు నగ్ని య్ాాజ్రాక చక 

డగా; చేవీస్యమాన మగు తెంపులేని భగవదిషయక బోధ  చేయంబడిన 

బింబ మఫుడు చిత్తాకాశఘునందు. శెండవతేజన్సు ఫొడచ్యూక్ర _ (పకా 

శ్థాసిల్లును. క ఫుస్తెపోంగ 

అయ్యవసరంబున 'నుషుమ్య్యూంతః $పుతంబున నదర. 
యశయ్యాతలంబున హంసయానయూా దుర్నిరీక్సి _ తేజ 
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సమానయు మూలాధారమంజీరయు స్వాధిష్టానకింకిణీసము 
న్విత మేఖలయు, మణిపూరక కాంచీకలాపయు, హృదయ 
కలతానాహాతరత్నభూవీ.తయిుం, గంఠవి భాజిత విశ్వ్యు 
మంగళసూ[తాలంకృతయు; (భూమధ్య [పకాశమాన 
సదమల ద్విదళ లలాటి కా వఛోభితయు, సూర్య చండ 

మండల తాటంక యుగళ విశాజితయు ధగద్ధగాయమాన 

సౌదామినీలతా శరీరిణియు, శంద్ధస _త్త్వదుకూలావృతయ్య, 
సచ్చిదానంద సరూపిణియు నైన ము క్లికాంతను, యో 
జ్ఞానకరంబుల గాధాలింగనంబు నేనీ నానావిధ (పణన 
నాదంబు లను కంకొణమేఖలా మంజీర రింజిత క లరవవుణ్తి 
ఆతాద్యారవంబులు సెలంగ విచార జనిత జ్ఞానానంద రన 
మధురాధరానృుతం బనుభవించుచుం బరను థవుం ఎను 

మొ, చిఖు చెమట న్రెడమ నిర్ని దాశ్మ దము దాలత్యు దృగ్య 
డను, ఆత్మ పో భాననా జ్ఞానంబుల నేకటాపంబు గావించి 
దాద్రూప్యమునారిమి తాను పమిత పరమోరతి నుఖరసికు డవు, 
యొక్క, జాతర తుండన్ర, నంన్న ఏషాతం౦త మర సానుండన' 
వకవ. = సౌనంతకలా ముంద టట వ్ర అ ఫీత్ర వివీండర 2 
ముల తెలివియుదింపుము, య 
సునకుక్- - జ అనిసరంబునకొ = అట్టు (పబోధథ చం(దోదయ మయిన వశ నెడయా్హా + అంతః ప్రురోంబునక్ = సుషుమ్న యను (బవ్మానాడి 

"ఖీ కైన డా సకల్యభ్ధా్య్య మనియెడు పడుకటింటియందు, అ(పమేయ,..తలం సానమనియెడ్కుపమేల్కు _ అఖండా కారం బగుటచేం | బమాదవినయ ము" 
నిద్ధలివి = తేటి సాలత్స్వబ్న సుషు ప్ప ప్రవ స్థలకు పది యగు “శాంతం సః 
య్య నిర్మల. చతుర్థం మజాను.” అను (శుత్యు కై మైన తురీయావస్థ యె | 

| 
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శయ్యాతలంబునక్ = వాంనతూలికాతల్పమునందు వాంస 4 యానయు = 

వాదయకమలదళమయలయందు వినారించుచుం జిత్తవృత్తుల ఖేదమునకుం 

గారణమయిన చిదూపమగ వాంసయొక్క సంచారము గలదియు “వూర్వ 

డశే పుణ్యే మతిరాన్నేయే న్మిదాలస్యాదయోభవ ని యామ్యే. కల్యేమతి 
నర్న్నెర్భతే పాదే మనీషా వారుణ్వాం (క్రీడా వాయ వ్యాం గమనాదా 

బుద్ధి స్ఫౌమ్యే రతి పీతి రీళా న్నే [ద వ్యాదానం మధ్యే వైరాగ్యం శేసశ్త 

జా గ్రవవస్థా కర్ణికాయాం స్వప్న్తోో లింగే సుహ ప్ర్తిః పద్మత్యా కురీయం 

యదా వోసోనాజే విలీనోభ వతి తత్తురీయాతీతం భనతి”” ఆను (శుతి 

యిందులకుం [శుమాణ యు. సాంసమొక్క నడకం బోలిన నడక గలది 

యనియు నర్హము. దుర్ ...యు - దుర్నిరీక్య = కనుంగొనుటకు శక్యము 

శాన్కి కళా = పూరో క్ష నూర్యచం దాన్ని చిత్క శల చేత, భా సమానయు= 

వెలుంగచున్నదియు, నిరుపమాన లావణ్యము చే నొప్పుచున్నది యనియు 
నర్భమ్యు మూలాధార + మంజీరయు = “పాదమూల మఖి న్యాప్య మూలా 

ధారస్య సంతిః” అనుట చే పాయుస్థానమునుండి పాదా గముదనుక 

వ్యాపించి యుండెడు మాలాధారచ క మనియెడు కాలియండదియలు 

గలదియు, స్వ...యు - స్వాధిష్టాన = స్వాధిష్టాన మను చేరు గల చక 

మనియెడు, కింకిణీ = వీలగంటలతో, సమన్విత = కూడుకొనిన, మేఖ 
= ఒడ్జాణము గలవయు, మణిళారక + కాంచీ కలాపయు = 

మణిపూరక మను మొల తాడు గలదియు, హృదయ... యు---వ్భాద య జు 

వ్యాత్ స్థానమునందు, క్రీకిత = ఉన్నట్టి, అనావాత ఆ అనావాత చక 

వలియెడు,. రత్న = నాయకమణిచేత, భూషితయు = ౩ సేయంబడిన 
యు కంఠ... యుకంఠ = కంఠస్థానమనందు. వ్మిభాజిత = (పకా 
ఎచుచున్న, విశుద్ధ = విశద్ధచ క మడు, మంగళసూ త = పుసెపోయు 

త్ర అలంకృతయు = అలంకరింపంబకినదియు, (భూ... శోధితయు_= 

యూ = కనుబొమలయొక్క_., మధ్య = నడీపట్టున, (పకాళశమాన = తేజ 

" 
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రిల్బుచున్న, సక్ 4 అమల = మిగుల. బరిళుస్టములగు, ద్వి + దళ 

"రెండుచేకులు గల యాజ్ఞాచ క మనియెడు, లాలాటికా = పాపటబొట్ట్య 

చేత కోభితయుక్ = భాసీల్లుచున్నదియు, నూర్య... యు - నూర్య = 
నూర్యునియొక్క_ , ఇంద = జాబిల్లియొక్క, మండల = బింబము లగి 

మొడు తాటంక = కర్ణపువన్నము లనెడి భూపషణవి శేష ములయొక్క, 

యుగళ = జోడుచేత, విరాజితయుక = ఒప్పుచున్నచియు * తాటంక 

' యుగళీభూత కపనోడుపషమండలా”” అని లలితాస్నోతము్కు ధగత్...శరీ 
రిణియు=మెజప్రుంబోని చేవాకాంతిగలదియు, “నీలతోయదమధ్యస్థా విద్యు 
శ్లేఖేవ భాస్వ్యరా” అని (కోతి, శుద్ధ...యు - శుద్ద = రజి స్తమోగుణ సంప 

ర్కుము లేన్మి సత్త వ = సల్తే కణ మనియెడు, "చుకూల = పీతౌంబరము 

వేత్త ఆవృతయు = చుట్టును గప్పంబడినదియు సత్ ...యుక్ - సత్ = 

కాలతయాబాధ్యమాన మగుటచే సత్యమును చిత్ = అఖండాకార 

భగవ త్త క్వ పరిజ్ఞానమున్కు ఆనంద = నిరతిశయ సంతోషమును, స్వరూ 
పీజ్రీయుక = నిజాకారముగళల గలదియు, ఐన = అగునట్టి, ము క్తి కాంత్ " 

ముక్తి = పరమపురుషపాప్రరూప మగు ముక్తి యనెడు, కాంఠక్ = 
మగువను, సు...లక్ --ను = లెస్సయగు యోగ = (క్రియాయోగము, 

జ్ఞాన = రాజ యోగము అనియెడు కరంబులక్ = రెండు చేతులతోను, 

గాఢ + ఆలింగనంబుక్ = బిగు వగు కాలణలిన, చేసి = కావించి, 

నానావిధ + (పణవ + నాదంబులు = చిణి పభ్బతు లగు పలుతెజం 

గులం బరు (బవ్మ్శా(పణవ ముయొక సూర్యో కృ శబ్దములు, అను = అని 

యొడు కంకణ...బులు - కంకణ = చేతి కడియములయు "మేఖలా = 

కటినూతిమునందలి చిలుగంటలయు, మంజర = కాలియందియలయు, | 
శింజిత = లతోొడవుల (మోంతలును కేలరవ = అవ్వ కృమధుర ధ్వని గలం 

మణేత = రతికూజితనులునుు, అది = లోనుగాం గ ల్క- ఆరవంబులు = నిస 

నములు, చెలంగక్ = ఒప్పుచుండం౫) విచార... అన్భుతంబు - విచార్డడీ?! 



పద్వ-౧౫౧|] టీకా తాత్పర్యవి శేపార్గసహిత ము. 809 
ఫ్రీ థి 

పరమప్రుచుషత త్త నిరంతర చింకనము చేత, జనిత = కలిగిన జ్ఞాన = 

భగవన్వెమషయక బోధ చే నైన ఆనందరస = నిరతిశయ సుఖాస్వాద 

మనియెన, మధుర = రుచ్య మైన, అధర + జమృతంబుక = అధర 

పాన నుధారసమును, అనుభవిం మచుక = (తాగుచు, పరమశ+శమంబు = 

ఊ త్రమమగు చి త్రికాంతి, అను = అనియెడు, చిబుచెమాట = చిన్న చెమట 

ఫాడమక = అంకరింపంగ్యా నెర్ ...౨క౯- - నిర్నిద = న్యవావస్థలేమిచే | 

అతున = నీచముకాని, మదా = ఖేచరి మొదలగు పూర్నోక ముదల 

చెక్క లత్యు = పరికింపందగిన పరమపురుషునందలి, దృక్ = చత రాది 

EN నేం దియములయు, వచన = వాగాది కర్చేం డియయులయు, నుని = 

మనోబుద్ధిచి క్వావాంకారము లను నంతరిం| దియములయం, భావనా + జ్ఞానం 

బులకౌ = పదార్థములను గూర్చి తలంఫు తెలివి అను రెండింటిని, ఏక 

రూపములొ = ఒక తీరున నుండునట్టు, కావించి = ఒనరించి వికత... 

రసికుండవు - వికత = విసారమైనదియు, అపరిమిత = పరిమితిలేనిదియు, 

త = తనకు వేబొకటి యుపమింపం బడనిదియు పరమ ౫ 

ఊడ కమమైనదియు నగు ఉపరతి - “విపాతాచనాం కర్మణాం విధినా పరి 

తాగ ఉపరతి అనుటచే యథావిథిగా నాచరింపంబడెినక ర్మాల చెల్ల 
క 

న! 

భ గవదర్పణ ఎ చెయిట యుపుతి యనంబశు లక్షణము గల చిప్తవ్నిశాం 

తిచే వైన) పురుషాయికేముచే వైన అనియు నర్గము సుఖ = సంతోవమ్యూ 

నందు, రసకుండవు = అఫిరుచ గలవాండను, సమ + ఆత్మ + రతుండవ్లు = 

కయ స్వాత్మరతి రెవస్యా దాత్మతృ స్తశ్చ మానవః ” అనుట చే సర సమాన 

మగు నాక పీత్రి గలవాడవు ననియు సమానమైన సురతము గలవాండన్లు 

అనియు నర్హయు. సమ్...వు జు సంస్ప వెస్తే = ఆంటంయబశిన్మ ఆత్యంత నా! 

మిక్కిలి, మర్న = రవాస్యము లైన, స్థనుండవు = (పదేశములు గలవాఃడ 

వును గోప్యము లగు కుచ జనున నితేబములు ముదలగువానిని స్పృశించిన 

వా(డ్ర శు ననియు నర్గయు.. సమ్...మండలుండవు - సందర్శత = బాగుగ ౬ 



810 నీతారామాం౦ంజ నేయసంవాదము [ఆశ్వా-ం, 

బరికింప(బడేన్స అనంత = పెక్కులగు కళా = చెతన్య కళ లయొక్క, 

మండలుండవు = సమావాము గలవాండనునుు సరిగం గనుగొనబడిన కళా 

ఇాస్తోం క్రమ లస క్ర్రీలయొక్కు సురతకళావిశేష యలు గలవాండవు నని 
యర్థము. (పగళిక + విందుండవును = యోగాభ్యాసపరిపాక యువ లన 

(బవ్మూరం(ధమునుండి జార్చంబడిన  యమృతేబిందువు గలవాండవును 

“బవ్నారంధ (పచ్యులేన యోశాభ్యాస బలా న్నునిః | సుధార' నేన 

'శంతృ ప్తః తుద్చాధారహితోభ వేత్ ”* అని యోగ చింతామణి; రత్యంక 

మున జాటినరేతన్సు గలవాండవు నని యర్థము. ఐ = అనచ్చు ఆనం 

దింపుము = సుఖింపుమయు. 

శా. అట్లు (పబోధ చందోదయ మైనతజిని సుషుమ్నా నాడీమధ్య 

(పదేళ మనియెడు నంతి పురంబునం దురీయావస్థ యనియెడు పొన్నునందు, 

చిదూపమగు వాంసయొక్క నడక గలదియు చూచుటకు నలవిశాని 

చిత్కళలయొక్క_. లావణ్యయుచే నొప్పుచున్న దియు, మూలాధారచ్మక 
మునియెడు కాలియంటబెలు గలదియు, స్వాధిస్టానచ్యక మనియెడు చిజబుగంట 

లతో. గూడిన మొలప పెడ గలదియు మణిపూరక-చక మనియెడు గోవు 

(తాడు గలదియు, డెందమున నెలకొన్నయనాపహాతచ(క మనియెడు రత్నా 

ల౦కరణముల'చే నలంకరింపంబడినదియు,  గళమునందుం 'జెలువొందుచున్న 

విశుద్ధ చక్ర మనియెడు మంగళనూతముచే నొప్పుచున్నదియు, నెన్ను 

దుటం (గాలుచున్న ముకుళెకారమగు నాజ్ఞాచకమనియెడు పాపటబొట్టు 

పొబగు మిజుచున్నదియు, వేవెలుంగు రే వెలుంగుల బింబములను గర్జభూన. 

అములజత లేం జెన్ను మిజు చున్నదియు, జిగజిగ మని మెజ ముమెఆపు( 

చీవ కన యగుమేనుం గలదియు రబోగుణ తమోగుణ మి|శ్రితమగాని 

శీవల నత్త (గుణ మనియెడు హొంబట్టుపుట్టమును మేలిమసనుయగు వేసికొరి 

నదియు, సత్యమును, పరిశుద్ధ చైతన్యమును సంతోషమును. నిజస్వరోవ 
మగల గలదియానైన ము క్తియనియెడు మగువన్కు (అభిగమనము, . 185: 



పద్న-౧౫_౨] టీకాతాత్సర్యవి శేషార్థసహితము. 811 
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దానము ఇజ్య, స్వాధ్యాయము, రోగము, అనెక యైదువిధము లగు భగ 

వదుపాసనయులలో) పరమపఫపుకుషానుసంధానురూప మగు యోగమును, 

పంచవివోపాసనా సముచ్చిత మగు విజ్ఞానము ననియెడు చేయిదోయిజే 

బిగువుగం గాణిలించుకాని, చిణీ పభ్బతు లగు దశవిధ పణవ నాదము లని 

యెడు కడియయులయు మొలప ప్పైడ చిణుఘమువ్వలయు, కాలియందెలయు 

(మో(తలును అవ్య క్తమధురమగు రతికూజితము లోనుగాం గల నినదముణి 

వెలయుచుండ; “తచ్చింతనం తత. భన మనోోన్యం తత్పావాపషణం | ఏత | 

దేకపరత్యంచ (బవ్మాఖ్యాసం విదురు ధా” అనుటచే భగవ త్ర త్ల చింత 

నము లోనుగాయగల |బహ్మాభ్యాసమువలనం గలి గెడుపబోధ-చే వైన నిరతి 

శయామోన మనియెడు జుంటిమోవిపానకము నానుచుం బురుపషోత్తము 

నందలి చి ల్తవికాంతి యనియెడు చిబువమట యంకురింపల్యాా మెలంకు 

వచే నొప్పెడు ఖేచరి లోనగు ముదలచేం జూడందగిన పర్యబనా శ్రవినయ 

కము లగు చతుర్షశేం్మదియ వ్యాపారములన్సు ఇండియ జన్యజ్ఞునములను 

నొకటిగాం చేసి (ఏకత త్త్వానుసంధానరూపముగ నొనరించి) అట్లు గావిం 

చుటయే స్వరూప ముగం బరమోపరతి సౌఖ్యము ననుభవించుచుం జిదచి 

దాత్మకంబగు సర్వమును వాసుదేవమయము గాన నన్నిటియందు సమాన 

మగు నాత్శభావన గలవాండ వై, పరమరవాస్యభూత మగు పర వాసుదేవ 

తత్త్వము నెతీంగి చిత్కళావిశేషమాల ెల్లం గనుంగొనుచు యోగబలం 

బున (సవించెడు నమృతేబిందువును (గోలుచు నఖండానందమ నను 

ఛ విం పుము. యం 

ఆ. ఆత్మరతిని మరగి ఈ యంతంత కుపరతి 

సుఖములను జెలంగి $ నురుచిరాత్న 

సమరతులను బొంగి $ సంపూర్ణ కామత 

రాజఫోగి వగుము శ రాజయోగి ! ౧౫౨౨ 



1? నీ తొరామాంజ నేయసంవాదము [ ఆశా, 

టీ. రాజయోగీ ! = విజ్ఞానయోగ నిరతుండ వగు మారుతతనయా | 

ఆత = హేయ, పఠ్యనీకాసం'ఫ్యేయాపవాత పాప తది కళ్వాణగుణ 

విశిష్టం డగు పరమాత్ఫునందు, రతిని = నిరతిశయ  (పేమరూపం బన్స 

భక్తిని మరగి = నిరంతరాభ్యాస బలమున నలవాటుపడ్క అంతక్షుకా 

ఆంతకుక్ = ఓలిని, ఉపరతి - నుఖములక్ = సక లేం్యదియ వ్యాపార 

ములను బురుపో త్తమనంను. జేర్చుటచేం గలిగడు సౌఖ్యములవేత, 

 చెలంగి = ఒప్ప), సు...లను - సురుచిర = ఒన్పిదములగు, ఆక్మ + సమ= 

"తనయందలి [పేమతో సమానము లగు, రతులక్ = భగవంతునియందలి 

_పేీమలచేత, పొంగి = తనివొంది, సంపూర్ణ + కామకకా = పొంద 

బడిన కోరిక లెల్లం గలుగుటచేక, రాజభోగివి = మహారాజభోగము గల 

వాడను, అగుము = కమ్ము; సర్వస్వాతంతల్యము గలిగి దినదినాభివృద్ధిగ 

సమస్త వైవయి కానంద ములే నొప్పుచు. దనతో యాటుగం దన (పజల 

యందు. [బీతి గలిగి సమ స్తమనోరథయులను బడసీన మహో రాజుయొక్క 
భోగము గలవాండ వనియు నర్థము. 

తా, జ్ఞానయోగకత్పరుండ వగు పవనతనయా ! లోకో తరములు 

నసం ఖ్యేయములు సత్య సంక ల్పత్య యు మొదలైన సకల క ళ్వ్వాణగు ఇములు 

గల వురుపో గ్రమునందలి నిరతిశయభ క్లీకి నలవాటుపడి [కమ్మ కమముగ సక 
లేం[డియ వ్యాపారములను భగవంతునియందు( జేర్చుటనలన. గలి గడు 

పఠరమసనుఖమును జడనీ సర్వాత్మఫావన చే నగు సంపీతిచే నూప్పొాంగుచు. 

బొందంబజిన సకలమనోరథములు గలుగుట వే మహారాజభోగివి కమ్ము. 

ఆ, ఫాలమునను దృష్టీ క వై 6 గుండలీం[దుండు 

మన్తకమునం జం దళమండలంబు 

నమర నమృతనుయత $ హతధర్శకామార్ల 
రా 

పరుండ వగుము ,(తిపురఫీహరుండ వగుచు. 

1 
| 



జ పద్య-౧౫౩] టీకా తాత్పర్యవి శేపార్థసహితము. 815 

టీ. ఫాలమునక = నుదుటియందు, దృష్టి = 'ఖేచరీమ(గామెడు 

గహూర్చంబడిన చూడ్కియున్సు “విరూపాక్ష. న్రీ)లోచనః” అనుట"చుం 

లలాటమునందు దృష్టి యం నని శివపరఠరమువ నర్గము; సెక = ఆ చూడ్కిళి 

మోంయగ్క కుండతొర్యదుండు = సర్పాకార యుగ మూండుచుట్టు చుట్టుకొని ' 

యున్న కండళిని యను శక్షివిశేషమును శివుడు. పన్నగభూపషణుండు 

గనుక శిరస్సుపై నాగరాజు ననియు నర్థము. మ _స్తకమునక్ జ _బవ్మా 

రొంధ సమీపమున, చంధమండలంబు = కుద్ధ్భసత్త గుణ మయ మైన 

యిందుబింబమును “శంకర శృంద శేఖరః” అవుట వేత. దల్బపె జంద 

మవూమయు నని శివ పరమైన యర్గయు. అమరక = తగియుండలా, (తిఫప్రర + 

వారుండవు = స్టూలనూక్ముకారణశరీరమల మూశిటిని మాటేనవాండవు, 

అగుచుక = ఏఐ - (తిపురాంతకుండగు శివుడ వ యనియు నర్థము. 

అమృతోమయతక = నిత్నయుక్షోండ వగుటచెత్క శివుడు. వినపానమును 

జేసెకుాన విప పాచుర్య యు చెత నని యు నెర్ధఘు. వాత ...పరుండవు - 

వాత = విడువబడిన, ధర్మ కామార్థ = ధర్మము కామము అర్థియు అను 

(తివర్హమునందు, పరుండవ్రు = తాత్సర్యము గలవాండన్హు ఆగుయు = అము 

యుండుము. ' భగవద్భ కా గగణ్యుం డగు నీశ్రగత 6 డతులవె రాగక్జాసం 

పన్నుండు గావున ధర్మార్ధ క మయులయందు ఆన కి కేనివాం డనియు 
0 a] 

నస ము. 
థు 

తా, గేచరీము చ నే నుదుటియందు నిలుపంబడిన చూడ్క్్యయు, 

నాచూడ్మ_ మోదుగ (బహ్యానాళమునం గుండలిని యనుశ క్లీయ్కు సవా 

| సారమునందు నమృతమయమగ మండలమును వెలయు మండలా స్తూల 

నూమ్మ కారణళ్రీరాఖి మానమును మాని నిత్యము కడ వగుట వె ధర్మార్థ 

"కామములను డిచినవాండవై ఫాలాతుండునుు నాగభూపణుండును, 

చంద శేఖరుండుముు కాలకూటభకకుండును, పరిత్య క్షధర్మారకామ ఫలా 

శేతుండును పర్యకగ్రుఖాగవతుండు నగు సదాళివునివలె నుండుము.” ౧4౫ 



12 శి! నీఈా రామాంజనేయ సంవాదము [ఆశా(౧, 

తొలుత ననాది కాలకృత $దుష్కృత పుణ్యవిమి[ శకర కో ఆత శ 9 -ీ “ములను సమిచ్చయం బులలడున్భసితే ౦బుగజేయు చుకొనము టి 

ఊర కు నో క ళా జ్ఞ ఏలసదఖం డచిద్భర సు4వర్ణ మయామలదివ్యవహ్ని మం 

డలను వెలుంగు నంతట విశడంబితహృద్దగ నాంతరంబునవ్, 

జీ. సమ్...మండలము - సముజ్ఞ పల = యోగాభ్యాసబలముే 

మిక్కిలి (పజ్యరిల్లు చున్న దియు, నత్ = చి క్తమలము లె బోవుట చే బరి 

శుద్ధమైనదియు, అఖండ = భగవదాకారమును బొందుపుచే దేశ-కాలనస్సు 

కృత పరిచే దము లేనిదియు నగు, చిత్ = యోగిచెతన్యమనియె'శు నర = 
ఊఉ త్రమమెన, సునగ్గమణయ = కాందన పచుర మయిన, అమల = పరిశుస్థ 
మగు డివ్య=దేదీహ్వమానమగు, వహ్నిమండలము = వె శ్వానరమండలము, 
తొలుకక్ = మొట్టమొదట్క అనా ...కోటులు-అనాప్ = మొనలులే), 
కాల = తజటీనుండి ము (పెక్కు పుట్టువులనుండి యు), కృత = ఆచరింప 
బడిన, దువ్మ్భత = దురికయాపములును, 

అంతరంబునక = పరవాసుదేవు ననునరించిన -చి త మనియో కు నాకసము 
నడిపట్టునందు, అంకట౯ = అప్పుడు, వెలుంగుక్ = ఛాని/రును, 

న్ 

తా. అటుపిమ్మట వూర్యో క్షవృదయా కాశమునంద్న యోగాన్ని చే 
దేదీప్యమానమునుు, కామ కోధాది కోలుషరహీత యును, భగవతా వీచే 
నఖండా కారయ నగు ఈకూషచె తన్వరూప మస సరో గు మెనది యం ర్ 

న గ్ా 
కరంగిన బంగరువడువున తళతళమని వెలుగుచున్న , 
మొదట [వ్ బెక్కుపుట్టువులనుండియు. నొనరింపయడిన | పాపరయూపములు 



దదం ౧ టీకా తాత*రంవి శేషాకసనపీితము. §15 
స్తే ] ఎట్టి రి a థి 

స్రణ్యయాప ములు పాపపుణ్యమిశ రూప యులు నగు కర్మకోటు లనియెడు 

క శ్చైలపోకను బూడిదయగునట్టు ని క్మేమముగం గాల్చి, భానమాన మనుచు 

గన్నస్టైమ. ౧౫౦౬ 

మ. ఉరురాగాదిగుణాజసంభుముననాకద్యోంకారమర్శరంబుచే 

తి రయం చార వధించియాత్త విష్యయ్శేధ ధృ కేణిత “లహాడం జె 

చచ్చే నానావిధ వాసనా జ్యములతో తజివ్వహ్ని నుధ్యంబున 

వరుసి న్వేలిచి సౌఖ్యసోమరనపాశనం బంతం గావింపవే. 

టీ. ఆరు ..సంఘముకా - ఉరు = పెక్కు_పుట్టువులనుండియు( 

బచ్చు పెరిగియున్న్క రాగ = కామ క్రో థలోభ మోవామద మాత్సర్య ములు, 

ఆది = మొదలగు గుణ = అక్షానగుణములనియెడు, ఆజ= మేక లయొక్క._ , 

సంఘముకొ = మందను, ఆనా... వేక  - అనాది = పరమ పురుషాత్శక 

మగటచేం దనకు నాదికారణములేని ఓంకార = (పణవ మంయొడు, 

మం(తంబు చేతక్ = మూలమం[(తముచచేతక్క్య రయంబు - ఆరక్ = కడువేగ 

ముగ వధించి = సంహరించి, చిత్ - వహ్ని - మధ్యంబునక్ = చిదూప 

మగు పూర్యో క్షవై శ్వానరమండలమునడుమను, ఆత్మ... “తోకా - ఆత్మ = 

చి శ్తవృ త్రిక, విషయ = గోజరయులగు పదార్థములనియెడు, ఇధ్భ= సమిధల 

యొక్క, (కేణినోక = సమూవాముతో, కూడక్ = కలియునట్టుగ 

చెచ్చెరః = మిగుల శీ ఘముగ, నానా...తోళ-నానావిధ = పెక్కు 

"తెజంగులనున్న, వాసనా = “వాసనా ద్వివిధావోక్రా శ్ళుద్ధాచ మలినా 

తథా?” అనుట చేత శుద్ధములు మలినములు నగు చి త్తసంస్కారములనియెడు, 

ఆజ్యములతోక = చేతులతో, వరుసక = విధ్యు క్షకమముగ్క (వేలిచి= 

హుతము గావించి, సౌఖ్య... పానంబు-సౌఖ్య=పరమఫురుష పొ వ్రీనలన6 

గలుగునుఖ మునియొెశు, సోమరస = సోమలతారసముయొక _, పానంబు= 

టను, కావింపవు - ఏ = ఒనరింపుమో. 



316 వి తారామాంజ నేయసం నాదము [ఆశ్యాం, 

తా. యోశాభ్యాసపాటవము చే నట్లు చిదూపమగు నగ్ని మండలము 

గోచరమయినవీమ్మట, చెక్కు_పుట్టువులనుండి యు. బెరింగియున్న కామము 

[శోధము ముదలగు నులిన వాసనాగు ణము లనియెడు పెక్కు మేంకలను, 

భగవదూప మగుటచే ననాడియగు (పణవరూపమైన  మహామం[తము చేత 

బిరబిర సంవారించి ఇం| దియగో చరము లగు శ వ్హాదివిషయము లనియెడు 

సమిధలతోయగాడం బలువిధములగు చి త్తసంస్కా రము అనియెడు భఘృకము 

లతో నాచీదగ్నిమండలకుండమధ్య యునందు కర్శకాండో కరీతి నాహుతిం 

జేసి నిరతిశయానంద మనియెడు సోమరసముయొక్క పానము. "గావింపుము. 

లే. అమ శహోోజ్ఞ కల సూర్య సోశమాగ్ని మధ్య 

నీనయం దంతం గనుపట్టు $ నీశ భాను 

చండ ధామానలాత్మ కాశఖండధామ 

నుండలాదిహిరణ వైయశీముండలంబు, ద౧గ౬ు 

టీ, అంతక౯ా = తరువాత, ఆ...యందుక - ఆ= మిందం జెప్ప. 

బడినట్టి మవాత్ = మిక్కిలి, ఉజ్జ్వల = దేవీష్యమానమగు, సూన్య 4 

సోమ + ఆగ్ని a నూర్యుండు పర్మదుండు వహ్న్్యం నను వీనియొక్క్ల, 

మధ్యనీమయందుక = మధ్య పదేశమునందు, శీత... మండలంబు - శీత 

ధామ = చలివెలుయ్క, చండధామ = వేండీవెలుంగు అనల - అగ్ని (చంద 

నూర్నాగ్ను ణు), ఆత్మక వు స్పయాపముగC గల, అఖండ = తెంఫులేని, 

భామ = కేజస్సుగల, మండు = బీంబములకు, ఆడి = మూల కారణమగు, 

హిరణ్మయ = సువర్ణ మయ మైన, మండలంబు = బింబము, కనుపస్టుక్ = 

గోచర మగును. 

తా సూర్యో క్ర్షములగు ద్వాదశకళొత్శకమగు సూర్యమండలము 

యొక్కయు, ోడళక ₹ాత్మకమగు చందమండలముయొక్కయం, దళ 

కళాత్మక మగు న్నిమండలముయొక్క_ యు, మధ్య పదేశమునందు 'న్య 
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బై ఎస్సీ థె 

నూర్యచం[ డాన్ని మండల నులక మూలకారణ మగు కన్షుయమండ లము 

గనంబడును. ౧౫౬ 

సీ. మహనీయవై శాఖ 4 నముధ్యాహ్నకాల సం 
కలితమా రాండమంఠడలముపగిది 

జారునిర్శలశ ర శత్పవముయ రా కాసము 

జ ఏలపూర్ణ చం(దమంకడలముపగిడ్( 

దప్ప పొమాభిదీక ప్పజాగలి కాజాల 

విలయ కాలాగ్ని మంగడలమురీతి 

నీలతో యదమధ్య (| నిర్ణతక మనీయ 

వితతసౌదామినీ $ అతికభాతి 

గీ అరల నీవారళూకంబుశకరణి సూత్ము 

మె వివుల మె యవర మె $+ య! పమేయ 
ర ర fa 2 a 

మె యచింత్య(పకాళ "వె శ యలరుచుండు. 
యా 0. 

జండరుచుల హిరణ్మయశేముండలంబు,. ౧౫౭ 

టీ. మవానీయి.. .పగిదిక -మనానీయజమిగులం దీనమైన, వై శాఖ=. 

చె శాఖమాసముయొక్కా, మధ్యావ్నాా = పట్టపగటి, "కాల = సమయము 

నందు సంకలిత = మిక్కు_టయగ' వెలుంగుచున్న, మారాండ = నూర్యుని 

యొక్క), మండలబు = బింబయుయొక్ళ, పగిదిక = రీతిని చారు... 

పగిదిక్ - చారు = మనోవారమై, నిర్మలమేఘాడంబరము లేకపోవుట చేం 

దేటదేకిన, శరత్పిమయ = శరదృతువునందలి, రాకా = నిండుఫున్నమ. 

యందు, సముజ్ఞ (ల = కడు వెలయుచున్న, పూర్ణ = పదియాజుకళ లతో 

గూడిన, చంద్ర = చందురునియొక్క_, మండలము = బింబముయొక 

పగది౯్ = పొలుఫునను, తప్త...రీతిక్ = తప్ప = ఫుటమువేయయిడిన, 

“స్వాదు = ేలిపసిండివడువున, ఆభిదీ ప్ప = (పజ్వరిల్లుచున్న, జ్యాలికా=. 
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ముంటకొనలయొక్క_, జాల = జగమలుగల, విలయ + కాల = కల్చాంఠ 

సమయమునందల్కి అగ్ని + మండలము = అగ్నీమండలముయొక్కు, 

గీతికా = విధమునన్సు నీల... భాతిక్ - నీల = నీలవర్ష మగల, తోయద ఇ 

మొగులుయొక ౪, మధ్య = మధ్యభాగమునుండ్రి, నిరత = వెడలిన కవ 

సీయ = ఇం పెన, వికత = అంతట నల్లుకొనిన, సౌచదామినీ - లతీక = 

తీగను బోలిన మెజిప్రుయొక్కు_, భాతిక్ = ఒప్పుచేతను పరంగి = తి 
“నీలత్రోయద మధ్యస్థా విద్యుల్లేఖేవ భాస్సరాి” అను (శోత్యర్థము నిచట 

గమనించునది, నీవార 4 శూకంబు + శరణిక = వరిషింజకొన తెటంగున, 

సూక్ష్మము - ఐ = కడుంజిన్నదిమై, “నీ వారకూకవ లత్తన్వీ” అనువేదార్థ 

మిచ్చో ననుసంధించునది, విమలము - ఐ = స్వచ్భమై, అవర్గము - ఏ = 

నలుఫు తెలుపు మొదలగు రంగులు లేనిదై, అచింత్య + (వకాశము-ఐ=ఇట్టిది 

యని తెలిసికొనుటకు వీలులేని వెలుంగు గలదె చండ + రుచులక =తీక్ష్యరు 

లగు దీవ్రులజేత, హీరణ్యయ-మండశకీంబు = స్వర్ణ మయమగు మండలము, 
అలరుచుక - ఉండుక = వెలుంగొందుచుండును. 

తా. మండువేసవితలి పట్టపగలింటిఫభానుముండలముభాతిని శర తా 

అమునందలి నిండుపున్నమ నాదం వమండలముభంగిని, ఫుటమువేయయుడీన 

పం డెండవవన్నె బంగా రుపగిదిని, మండుచున్నమంటలు గల కల్చాంత 

కాలానలముయొక్క_ మండలముచంనమునను, (కొ క్కాారు మొగులనడుమ 

నుండి మిజుమిట్లు గొలుప్రుచు వెలువడిన మెజప్రుందీం తెజంగనను, విల నీలుచు 

నెనరిధాన్య ప్ర మొలక పొలుపున మిగులం జిన్నదియు న్యచ్చమైనదియు, 
నలుపు తెలుపు మొదలగు రంగులు లేనిదియు, నింతంతయను నొకపరిమాణము 
లేనిదియు (మేర లేనిడియు), ఇట్టిది యని తెలియుటకు వీలులేని వెలుంగు 

గలదియు నగుచు బంగారువికారనుప నొండొక మండలము ఉక్క_టణు 

లగు (ప్రభలతో: బకాశించుచుండును. | 
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క, అది యాపోజ్యోతి యనం 

గదలక ద్విదళమునం దనరు6 4 గళ యామిోా.దకా 

జటీటి వెలుంగు వెలు.గస న 

ల చె యాతారామత త్వ 4 మగు ననిలనుతా, ౧౫౮ా 
య ఆలీ ఎవి 

టీ. అనిల-సుతౌ = సమిరకుమార అది = ఆ కనకమయమండలము 

ద్విడదశమునక్ = రెండుళేకులు గల (భూమధ్యమునందలి పద్మమునందు, 

ఆపోజ్యోతి - అన్ = ఆపోజ్యోతి యనుపేరుతోో కళ = ఒండొక 

చిత్మళ య కదలక = నివాత్యపదేశమునందలిదీపమునలె చలింపక్క 

తనరుక్ = (పకాశించున్యు ఆ మోదక్ = ఆ కళకు పైని ఆమొదలిటి 

వెలుంగు = సమస్తమునకు నిమితోపాడాన హేతువైన పురుషో క్రమ తేజన్సు 

వెలుగుల = లేజరిల్లును అల్లది - ఎ = ఆ భగవ శ్రేజమే ఆక్ట=తనకు శేవ 

భూతమగు చిదచిద్వర్ట్వమనందు, ఆ త్మారామజ అంక ర్యామి స్వరాపము చే 

వివారించెడు భగవంతునియొక్కా, తే త్తె (మ = పారమార్శి కరూపము, 

అగుక = అయియుండేను. “తస్యా శిఖాయా మే పరమాత్మా వ్యవ 

స్థిత” అను (శొత్యర్థము నిచ్చట సందర్భించుకొనవలయును. 

తా. ఓ పవమాననందనా ! ఆ కాంచనమండలము (భూమధ్య 

నందలి రెండునేకులు గల యాజ్ఞా చ్యకమునందు ఆపో జ్యోతి యనంయబడుచుం 

జలనము లేని యొకచైతన్యకళావి శేషమై యొప్బ్పను. దానికి. చబైయా 

నిఖిలకారణం బగు భగవక్సికాశము చెలంగును. ఆ (పకాశమే సర్వాం 

తర్యామి యగు పరమాత్ముని స్వరూప యు, ఎరా 

మ త్తకోకిల. 

కోటిసూర్యులు కోటిచం్యదులు $ కోటికోటితటిల్ల తల్ 
_ సూటిగాం బరిపాటిగా నొః$చోట నిల్పినరీతి స 
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మేటి వెల్లు దగం దికూటముశమోాందంజూడుము దృశ్యముక్ 

దాంటినూయను మాటిమాటికితడాల్మి చే నటుమిోటు దున్, 

టీ. దృశ్యముక్ = కార్యకరణ సంఘా తౌత్మకం బగు నీ ప్రాపం 
చికవిషయజాతము నంతయుశు దాంటి = ఇదియే సత ముశుకొనక యతి 

(కమించి మాయను = మూలాజ్ఞానమును, అటు = దవ్వుగం బైక్సి 

మోటుచుక = తూలణొట్టుచ్చు కోటినూర్యులు = కోటిసంఖ్య గల యాది 

త్యులు, కోటిచందులు = కోటిలెక్క గల చందుఖును, కోటికోటి = 

'పక్కు_కోట్ల లెక్క గల, తటిత్ 2 లకల్ = మీంచుతివషలును, నూటి 

గాక = తిన్నగను, పరిపాటి-గాక = వరుసగను, ఒకచోటక్ = ఒక్క 

స్థలయునందు, నిల్చిన - రీతిక = కలసియున్నయట్లు, ఆ మేటి - వెల్లుక = 
పూర్వో కా తా రామక త్వ్యాత క మగు నఖండ తేజస్సును, (తికూటము _ 

మిందక్. = ఇళొపీంగళాసుపుమ్నా నాడులు మూడును కలనీనచోటగ 
నవాసారయునందు, తేగక్ _ చూడుము = బాగుగ బరికింపు ము, 

తా, ఓ యాంజనేయా | నీవు పరిదృశ్య మానము లగు శ వొదివిష, 

యములయందు స క్తతను విడిచి సంసారమునకు మూలకారణమగు నజ్ఞాన 

మును (పతిపదమునందు నావరించుచున్నను దానిని పరమోపశాంతి వేం 
దూలందోలుచు చెప్క_నూర్యులు చెక్కు_చం[దులు లెక్క కెవ్క_డన 
మెజపులు నొకచోటం గలసి వెలుగచున్నయ ట్లున్న సర్వకారణ మగు 
నా భగవత్స-కాశ మును యోగదృష్టి చే సవాసారకమలమునందు. గను6 

గొనుము. ల౯౧ఎశడా 

వ. ఇట్లు (భూమభ్యవిధథియందలీ పృాదయాకాశుబునం గని 
పించు వీయన్మండల తమామండల మేఘుముండల విద్యు 
నుండల తౌ రాానుండల జ్యోతిర్శండల సూర్యమండల చం 
(దమండల వహ్ని మండల హీరణ్మయమండలంబు లను 'ద్రో॥ 
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విధమండలంబులునుు, బూరో్య క్త దళ విధనాదంబులును, 

వత్య మాణబిందుకో శాత క హంసత త్త ఏంబును,మహోకాశ 

మధ్యంబునం గనిపించు జీమూతంబులచందంబున నెవ్వని 

యందు దోచు, నని లాదిభాత చతుష్టయంబునుం. దత్కాా 
ర్యంబులను నంటని మింటిపగిది నిన్నింటి నెవ్వం డంటకుండు 

నాదిత్యుం డఖలరూపంబులం (బకాశింపం జేయుకై వడి 

నెవ్వండు చిన్నాతుం డై యన్నింటి వేర్వేఆ విభజించి 
యెజుంగ్కునతండ యోావిందునాదక శాతీత స్వ(పకాశ నిత్య 
శుద్ధ బుద్ధ ము క్త పరిపూర రృ సచ్చిదానందస్వరూప (పత్యగ 

ఛిన్న పర మూత్తారాముం డు; విశుద్ధ స సత్త (| పథాననుం, 

బరనువె థె రాగ్య బోధోపరతిస్వరూ పిణిని బిందునాద కళా 

తి త్మికనుం, కోవల వవ విషోస్టమయను నై సైననన్నా 

శోయించి యద్వి తీయాపరోతు (బహ్మావై తన్యస్వయాపకుం 

జైన యీ యా త్తారామునియం దాతకారాశారితనృ క్తి త్ర 

౫కే చిదాభాసకుండ వైననీవు (పచండాతపమధ్య నివ ప్త 
దిపకలికవిధంబున క్ఞానకశే రేం దియ పవన నునోవృ త్తి త్రి 

విలయపూర్వకంబుగా నేకీణాతుండ వై నివాతదీపంబు 
భంగి, ని స్తరంగ నము{ దంబుపోలిక, విగతా కేవ పర్ల పాద 

పంబు చాడ్పున, నీలవీ తాదివర్ష శూన్యగగనంబు కరణి, 

స్వప్నజ్ఞాన ఫునరుకానవిరహిత సుము ప్ర్తిరీతి నిశ్చలుండవు 

ని శ్శేషుండవు నిశ్శస్టుండవు నిర్వికల్పనిరా కార సుఖస్వరూ 

పుండవు నై చాహ్యాభ్యంతరములు మజుచి నిరుపనురాజ 

యాగ తురీయ సమాధిం బొందు మని యుపచేశించి 

చెండియు ని ట్టనియె. ౧౬౦ 
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822 వీతారామాంజ నేయసంవాదము [ఆ శ్యాం, 

టీ, ఇట్లు = మిందం జెవ్పీనరీతిని (భా...నక్ - (భూమధ్య = 
కనుబొమలనడిప ట్టనియెడు వీథియందలి = మార్లమునం౦ దున్న, వృదయా 
శాశంబునక్ = వృాదయాత్శకమగు నాకొసమునందు కనుపించు...లును_ 

శనువీంచు = అత్య భ్యా సబలము చే దోంప పెడు వియన్మండల = గగన 

మండలము తమోనుండలము = అంధకారరూాపమగు మండలము, మేను 
మండలము = జీమాతమయమగు మండలము, విద్యున్నండల = మెజిప్పుల 

మండలము తారామండల = చుక్కలమండలము, జో్యోతిర్శండల = 

అఖండ తకేళోమయ మగు మండలము, సూర్యమండల = ఆదిత్యమండ 
లమ చంద్రమండల = ఇందుముండలము, వహ్నిమండీల = వె శ్వానర 
మండలము, హిరణ్శయనమండలంబులు = బంగారువికార మయిన మండల 

మును, అను దశవిధ = అను “పీరులతోం బదివిధభ మలయిన్క మండలంబు 

లును = త_్తన్మయములగు (ప్షద్దేశములును, పూర్వ్వ-ఉ కృ-దశ-విధ-నాదం 
బులును = మునుఫు వెప్పంబడిన చిణి మొదలగు పదితెజంగలం దగు 
(పణవస్వనంబులును, వక్ష్యు...బును = వత్యమాణ = (శ్రీందం జెప్పంబడు, 
బిందు = చిద్భిందువునకు, కోశాత్శక = కోశముద లె 'నావరించియున్న 
నునో బుద్ధి చిత్తావాంకారరూప మగు వాంస 4 తత్త్వ్వంబుక = జీన 
స్యరాపంబున్కు మవాత్ + ఆకాశ + మధ్యంబునక్ = భూతాకాశము 
యొక్కొ_ నడుమను కనివీంచు = చూడయబడెడుు జీయూతంబుల = 
మొగుళులయొక్క, చందంబునక్ = రీతిని ఎవ్వనియందుక్ = ఏ పరమ 
ఫురుషునియందు, తోంచుక్ =తోపట్టునో, అనిల - ఆది - భూత - చతుష్ట 
యంబుక = వాయువు లోనుూగాం గల 'నాబ్బభూతములును. (పుడమి _ 
నీరు - వెలుంప - గాల్సి తత్ - కార్యంబులక్ = ఆ నాల్దుభాతముల 
గుణము లగు వాసన, రుచి, రూపము, స్పర్శము మొదలగవానిన్తి అంటని- 
మింటి _ పగిదిక = తాశకయుండు శాక సముపొలుభ్రన, ఇన్నింటిల్, గ 
=మోందం జెప్పిన దళవిధమండలములను దళవిధనాదములను మనోఖ్టుద్ది 
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చిత్తవాంకారాత్శక మగు జీవ స్వరూపమును, ఎవ్వండు = ఏ పురుపో త్త 

ముండు అంటక - ఊండుక = తాదాత్మ్యమును బొందక సావీభూతుం 

జై యంత ర్యామి రూపమున నుండునో, ఆదిత్యుండు = సూర్యుడు, 

అఖిల _ రూపంబులక్ = సమస్త పదార్థములను [(పకాశింపంజేయం 

కై వడికా = కనంబడునట్టు కావించెడువడునవున, ఎవ్వండు = ఏ భగవం 

తుండు కేవల చిదూపుండడు -ఐ = శుస్ద చిన్నాతాకారుల. డగుచు, 

ఇన్నింటిక" = పరిదృశ్యమానములగు నీవస్తువుల చెల్ల, వేర్వేణక = ఏర్పడం 

నట్లు, విభజించి = పంచి ఎజుంగుక = గు ర్తెజటుంగునో అతండ = ఆ 

పరమాత్నుండే, ఈ... రామండు - ఈజరామచం[దరూపమున మన కిట్టు 

(పత్యవమముగం గన్నట్టుచున్న్య, బిందు - నాద - కళా - అతీత = చిద్భిం 

దువు, దశవిధ _పణవనాదములు నూర్యచండాగ్ని కళలు - వీనికంకుం 

బరుండును, స్వ + (పకాశ = ఇతరాషేక లేక, తనకు చా 'వెలుంగుచున్న 

వాండున్సు నిత్య = కాలతయా౬ఒచాధ్యుండును, కద్ధ = హీయగుణ 

వర్ణితుం డగుట చేం బరిశుద్దుండున్సు బుద్ద = బోధస్వరూఫుండును, ము కడా 

మాయామాయాకార్యవిము కృుండున్కు పరివూర్ణ = సర్వాంతర్యామి యగ 

టచే నంతట నిండియున్న వాడును సత్ = సత్యమును చిత్ = శుద్ధ 

చైతన్యమును ఆనంద = అఆఅఖంశానందమునుు స్వరూప = నిజాకారము 

గలచాండును, (పత్యగభిన్న = తనకు శేవభూతమగు (పత్య-గాత్మకు వేజు 

కానివాండువైను పరమ = సర్వోత్క్భృాష్ట్రమగు, ఆత్మ = స్వస్యరాపము 

| 

నందు ఆరాముండు = (కీడించువాండు అగుక = అగును, విశుద్ధ - 

సత్త ఇ (పధానను = తమోగుణ రజోగుణ సంబంధములేమి నిర్శుల 

మగు కేవల స్త (గుణమే (పధానముగ6 గలదాననుు పరమ... స్వరూ 

పీణిని - పరమ = అతులమగు, వైరాగ్య = గక! పర మేసి మొదలుగా 

స్థా | వరముదనుక వినయభోగ - వైరస్యముతోం |! 'జిరజీవి రోంతవె 

పర iE or మదియ - విమలం బగులా”*” అను లక్షణము గల విర 



824 నీ కెరామాంజ నేయసంవాదము (ఆశ్వా-౧, 

కోయు, బోధ, పరమాత్శవిషయక' మగుజ్ఞానము, ఉపరతి = “వివ 

నుఖ్రిముల నుండి నివృ త్తిజ్ఞాన కారణం బగు నుపరతిగా. దనరు 3» అ 

లవణము గల యుపరతియు, స్వరూపిణీని = నిజస్వరూపముగం గ్య 

జొనను వీందు - నాద - కళా ఆత్మికను=పూరో్య క్తములైన చిద్బిం 

దువ - పడివిధము లగు (పణవ నాదములును ఆ నూర్యచం[చాగ్ని క భలును - 

ఆకారములు గలదానను, కేవల = [పధానమగ్క (బవ్మా = = పరమ 

ఫురుషునకును, ఆత్మ = జీవార్శ్మకును గల, ఐక్య = శేషిశేషవభావముచే 

నగు చేకత్వయమయొక విద్యా = జ్ఞానము మయను = (పచురముగ, 

గలదాొనను, ఐన = అగు, నన్ను = శీ తాయాపమున నిట్లున్న నన్ను, ఆశ్ర 
శ యించి = అవలంబించి, అద్వి... కండు - అద్వితీయ = ఉఊపాదాన 

నిమి త్రయాపమున సర్వాత్మక మగుట వేం దనకు శకిండవది వేబజొొండు లేని 

దియు, అపరోక = స్వానుభ నై కసీ ద్ద మైనదియు నగు (బవ్మావై తన్య = 

భగవ చై్చైతన్యమే, స్వహాపకండు = నిజా కారముగం గలవాండు, ఐన = 

అగు, ఈ + ఆత్మారామునియందుక్ = ఈ (శ్రీరామచం[ద భగవానుని 

స్వరూపముగ్య ఆకారిత == (భమరకీట న్యాయము వేం బూర్యో కృ కయోాగా 

భ్యాస బలమున నొనర్చంబడీన, వృత్తి = చి త్తవ్యాపారమునందు, గత = 

పొందిన చిడాభాసకుండను = జీ స్వరూపము గలవాడవు, ఐన - నీవు = 

అగునీవు (ప్రచండ... విధంబునక్ - (ప్రచండ = కడుం దీక్షమగ, ఆతప= 
ఎండ యొకు , మధ్య = నడిపట్టున్క నికీ స్ప = చెట్టంబడిన, దీప 4 కళిక= 

[పవీపపు మొలక యొక్క, విధంబునక్- = రీతిని, క్షైన... కాక్ = జ్ఞాన 
కర్మ - ఇం[దియ = త్వగాది జ్ఞా నేం దియములయు వాగాది క శ్చేం దియ 

ములయు, పవన = (పాణాపానవ్యానోదానములయు, మనః =మనోబ్బడ్ధి 
చిత్వావాంకారములయు వృత్తి = శచ్చాది విషయజ్ఞానము యొక్క_య, 
విలయ = నాళేము, వూర్వకంబుగా = తొలుతం  గలుగునట్లు, she. 

యందు, ఆత్ము.. “రుండవు - ఆత్మ = పరమాత్మునియొక్క, ఆకార్ = 
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భూతుండవు - ఏ = పరమపురువ తాదాత్శ మగ నుండినవాండ వే, 

నివాత + దీపంబు + భంగిక్ = శాలి లేనిచోట నున్న దివియవడువున, 

నిస్తరంగ 4+ సముుదంబు + పోలికళ౯ా = “కరటములు లేని సం|దము 

చందమునను, విగత ,..చాడ్చునక - విగత = రాలిన, ఆశేవ = ఎల్ల 

పర్ట = పత్రములు గల, పాదపంబు = వృవషముయొక్క_, చాడ్నునక్ = 

వడువునను, నీల...కరణిక్ - నీల = నలుపు, పీఠ = పచ్చందనము ఆది= 

లోనగ్కు వర్ణ = రంగులే, శూన్య = విరహిత్ మైన, గగనంబు = మిరిటి 

యొక్క, కరణిక్ = పొలుపుననుు స్వప్న .+.రీతిక- - స్వప్న + జ్ఞైన= 

శలయందు. దోపట్టుపదార్థముల తెలివి చేతను ఫునరు క్రైన = ఆకలనుండి 

మేల్కాంచినపిదపం గలుగు జా(గ్రదవస్థాజ్షూనము చేతను, విరహిత=కూన్య 

మైన నుషు ప్టీ = గాథనిదయొక్యా, గీతిక = తీరునను, ((శ్రమంబుగ) 

నిశ్చలుండవు = కదలుట లేనివాండవును, నిశ్నేషుండవు = నీకు ఖిన్నుముగ 

వేళలాకటి లేనివాండవు, నిశ్శబ్దుండవు, (ఇచట శబ్ద అనుపదము స్పర్శరూప 

రసగంధములకు నుపల కకము గాన) ఇం[దియాతీతుండ వగుట చే శచ్లాది 

విమయజ్ఞా నము లేనివాండవును, నిర్వికల్ప = కల్పనారహితమైన్న నిరా 

కార = రూపము లేని నుఖ = మోకుసుఖమే, స్వరూపుండవు = నిటి 

స్వరూపము గలవాండవును, ఐ = అగుచు బావ్యా + ఆభ్యంకర ములు = 

చావ్యాము లగు (పాపంచిక వివ నుములన్కు నాంతరము లగు మానసిక 

విషయములను, మజుచి = ఏమటి, నిరుపషమ...సమాధిక - నిరుపమ = 

సమాధిని పొందుము = పడయుమ్యు అని = ఈ రీతిని, ఉపదేశించి = 

-తెలియంజెప్పి, వెండియుక = తిరుగ ఇట్లు - అనియెక = చప్పంబోవు 

రీతిని పలికెను. 
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తా. ఇక్తెజంగున (భూమధ్య దేశమునం దున్న చిదంబరం బునందుం 

జూప ట్టు నాక కటికి-చీకళటి, మబ్బులు, మెజపుల్కు చుక్కల, 

"వెలుంగు జేవెలులో, శేవెలంగు, అగి, పనిండి _ అను నీ పదింటియొక్క 

మండలములును ; లోయగడం జెష ంబిడీన పది తెజంగులు సల (పణవనినాద 

ములును ; చెప్పంచోయొడు చిద్భి ందువునకు నావరణరూపమైన పరమవాంస 

నస తన పో ప్రమున్ను మహో కా శముయొక ్క. నడిపట్టున 6 గనుపట్టు మబ్బుల 

పసది నే చే పరమఫురుషునియందు. దోప పట్టునో మజీయు గాలియు నగ్గియు 

నీరును పుడమియు నను నాల్జుభూతములయు తద్దుణంబు లగు స్పర్శాదు 

లయ, సంపర్కము లేని యాకసమువడువున నే పురుపోత్తముండు దళ 

విధమండలములు దశవిధనాదములు మొద లగువాని సంబంధము లేక 

యుండునో) ఇంకను (పఖాకరుండు పదార్థముల నెల్ల వెలిగింపంజేయు 

మాదిరి ేపరవానుదేవుండు కుద్గ మైతన్యస్వరూఫు. డై డ సకల భువనములను 

భిన్న భిన్న మగ బంచి తెలిసీకానునో 3; ఆ భగవంతుడే పూరో క 

చిద్బిందువునకును, చిణి పభ్బతులగు నోంకార నినాదములకోను, నూర్యాది 

శళలకునుం లం దనవం చా వెలుంగుచు. గాల్యతయాబాధ్యంబును€ 

బరమ పవి(తంబును, బోధమయంబును, మాయామాయా కార్య విముక్తం 

బున్కు సర్వాంతర్యామి యె యంతట నిండినడియు, అనృత జడదుఃఖ విల 

క్షణం బగు స్వరూపము గలదియు  సర్భసాక్షీ చైతన్యమునకు వేటుకాని 

దియం, ను క్షమం బగు నాత్శత త్త గమనందుం (గీడించు (శీమన్నా రాయణుం 

డగును. రజ స్తమోగుణముల సంబంధము లేని కేవల సత్త్వగుణ మే ముఖ్య 

మా గలట్టెయు, అతులవిర క్షియు, జ్ఞానము, పరమోపరనుణము స్వరూప 

ముగ గలట్టైయు, పూర్వోక్త బిందునాద కళాముయమును చిదచిడాళ్ళకం 

విగు నమ స్త పపంచంబును పరవాసుదేవునకు వేటు కాదను చేళత్వజ్ఞాన మే 

స్యయా పము గల నన్ను (నీతను) అవలంబించి, తనకు రెండవది వేలొందడు 

కీనట్టియు, నిజానుభ-వై కనిద్ధమను నగు (బవ్మావైతన్యమే తన యాకాా 
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ముగం గల యాత్మారాముం డగు. నీ రామునియందు (భమరకీటన్యాయ 

మున నిరంతర భావనచేం బరమాత్మస్వరూపముగ నొనర్చ్పంబడీన చిత్త 

వృత్తిని బొందిన చిత్స్రకాశుండ వగు నీవు గడువేండిమి గల యెండలో 

నున్న చిన్నదీపము పగిదిన్సి పది యిం[దియములయు నైదు వాయువులయు 

మనస్స్ఫుయొక _యు వ్యాపారరాహిత్యము కాయా దాదాత్శ ము నొంది 

శాలి లేనిచోట నున్న దీపముచాడ్నున చలనము లేనివాండవును కెరటములు 

లేని కడలివడువున సకల వ్యాపార విరహితుండవును, రాలి పడిన యాకు 

లెల్లం గల (మాంకుపోలికను వాగాద్యాడంబరము లేనివాండవునుు నలుష్ట 

"తెలుపు మొదలగు రంగులు లేని చదలుచందమున నశేషకల్పనలుకు నాకార 

మును లేని నిరతిశయానందమయు.డవును, జూ(గత్సప్ప్నృములు లేని గాఢ 

నిదయట్లు చావ్యావృత్తులను నాంతరవృ త్తిని మజచి యిీాడులేని జాన 

యోగము చే సిద్ధించిన యవస్థాత్రయాతీతం బగు తురీయ బవ్మామునండలి 

యసంపజ్ఞాత సమాధిం బడయు మని బోధించి మతీయు నీ వడునవ్రన 

నుడి వెను. ౧౬౦ 

తే. అట్టిపూర్ణ సమాధిమశనో౭_నిలముల 

చలన ముడుగక కాని గోశచరము గాదు 

అవియు బిందువుచాంచల్య $ మడంగకున్న 

నిశ్చలంబులు గావు పోనిక్చి తాత్మ ! ౧౬౧ 

టీ. వినిశ్చిత + ఆత్మా = ఓ దృఢచిత్తుడా 1, అట్టి = వూర్యో క్త 

మగ, వూర్ల = అసం(పజ్ఞాతయాప మైన సమాధి = తురీయ బ్రహ్మానిద్ధ్య 

మనః = సంకల్ప విక ల్పాత్మక మగు చి త్రముయొక్క_యు, అనిలముల = 

(పాణము మొదలగు గాలులయొక్ళ_యు చలనము = సంచారము ఉడు 

గకకాని-= నశింపక కాన్సి గోచరముకాదు = సిద్దింపదు అవియుక్ ఆ 

ఆ మనోవాయువులును, బిందువు - ఛాంచల్యము = చిద్బిందువుమొక్మం 
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కదలిక, అడలకున్నక్ = నశింపక యున్న యెడల, నిశ్చలంబులు కావ్య 

కదలక యుండవు. 

తా. ఉపదేశించిన యంశమును చెలీసీకొని యిది యి ట్లని నిర్ణ 
యించుటకు దగినబుద్ధి గల పవనతనయా ! మో(దం జెప్పిన తురీయ సమా 
మనోనిగవామును వాయు ధారణయు? గలుగకకాని సంభవింపదు. ౪ 

మనోవాయువులు, చి. దూపమగు బిందువుయొక. (పవృ త్తి తేగ్గకకాని 

శలనము లేకయుండవ్రు గాన, తోొలుతం జిద్బిందువును వృత్తులయందు. బడ 

కోండ నిలిపి [కమంబున మనన్సును వాయువును నిగ్రహించి పరిపూర్ణ సమాధిం 

జొందుము, 
౧౬౧ 

అవ. ఇట్లు మనక వాణనిరోధములకు బిందు చలనని(౫ 
వాము కారణ నుని చెప్పి చిందునిరోధమునకు నుపాయము 
నుప చేశించుచున్నది. 

కే, అట్టిబిందువుచాంచల్య $ మడంగ చెందు 
హంసతే_త్త (౦బు నెజు(గక $ యట్లు గాన 
దాని వివరింతు విను మది 4 గానంబడిన 
గాలి బిందువు మనమును. $ గడలకుండు, ౧౬౨ 

టీ. వాంస-తత శ్ర (గంబుక్ = వాంస--(వాంనళబ్దమునం దలి వాకా 
రము పురుషో _తీమవాచకము సకారము మాయావాచకము, మధ్యనుండు 
బీందువు = మాయా పతిచింబితుం డగుజీవునిం “టెలుప్రునుగాన వారిన యన 
మనోబుద్ధిచి తావాంఛారములతోను (పాణము మొదలగు దశవిధవాయువుల 
తోను గూడిన జీవుడు వెప్పంబడును) జీవుని-యా ధార ర్ధ్యృమును, ఎఅంంగకజ 
గు రెటు/గకయుం డెనేని, అట్రిజమిందనుడివిన, బిందువు = మహా తత ము 
యొక్క, చాంచల్యము = కదలిక, ఎందుకో = ఎన్న (డును, అడంగదుం 
తదు అట్లు కానక = అదిగనుక, దానిక =జ్శీవాత్మ్శకమగు వాం సయొక 



పద్య-౧౬౩.] టీకా తాత్పర్యవి శేషార్ధసహితము. 829 

త త్త సమయమును వినరింతుక = ఉపదేళించెదను, వినుము = ఆకర్ట్మింపుము 

అది = ఆ జీవన్వరూపము (వాంసత క్త (ము), శానంబడినక్ ,= గోచర 

మయినయొడు గాలి = వాయువును, బిందువు = చిద్బిందువునుు మనము = 

సంశల్చవికల్పాత్శాకమగు డెందమున్కు కదలక = చలింపక్క ఉఊండుక్. = 

నిలుచును, 

శౌ. వాంసస్వరూపమును "దెలియ నేరకయంం డెనేని నా చిద్బిందువు 

యొక్క చలనము పోదు గాన, నా వాంససత తత్త్వమును సమృగముగం చెలి 

పెద నాలకింపుము. ఆ వాంసత త్ర పమ గోచరమయినవెంట నే _పాణాది 

బా యువులు చిద్భిందువు డెందము అనునీమా('డును నిశ్చలముగ నుండును. 

అవ. వాంసత త్త వ్షజ్ఞానమే వాయువిందువునంబుల 

నిశ్సలత్వమునకు మూల మని చెప్పి, యాహంసన్వరూపము 

నుపదేశించుటకు. (బారంభించుచున్న ది. 

తే, కంజపుంజానుగత సౌఖ్య గతుల మెజుసి 

యాతేత[బహ్మసంస్థాన ఫ$ మగుము లలిత 

మానసానందకర మై సశేమత్వే మమర 

సత్యరతి నొప్పు నీహంనశీచ(క్ర మనఘ. ౧౬౩ 

టీ, అనఘ కామాదిచి త్తవికారములులేని వానుమంతుయా కంజ... 

గతులక్ _ కంజ = మూలాధారము లోనగు వషట్సకము లనియొడు 'తానుర 

పువ్వులయొక్కొ_, ప్రుంజ=గుంపును, ఆనుగత = అనుసరించియున్న్య, సౌఖ్య = 

ఆనందములయొక్క్క_, గతులక = రీతులవేత్య మెజుసీ = తేజరిల్లి, మజీయుం 

సమలసమూవాముల చెల్ల పుడు. బొంది సంచరించు టనలనం గలుగు సుఖము చే 

సౌొంపుమిటి యని వాంసపతము ఆతేత = సర్వాంతర్యామి యై యంతట' 

నిండియున్న, (బవాై = పరచాసు బేవస్వరూప మే, సంస్థానము = తనకు 

శేష యగుటచే నాధారమగం గలది అగుచుక్ = ఏ, అని జీవపరమ్యు 
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చతుర్ముఖ ఒహ్మకు వావాన మగుటచే నివాసస్థానమైనదై యని రాయంర 
పక్షయ్య లలిత...కరము - లలిత = కామాదివికృతులు లేమిజే సాహ 
మోటీన మానస ఆ హృదయమునక్కు ఆనంద = ఎలమిన్సి కరము ౩ 
చేయునది ఐ = అనచ్చు, మనోవారమైన మానససరస్సునకు నలం'కారభ్రూక్ర 
మగుటచే సంతోషము నిచ్చుచు ననియు నర్గమ్యు సమత్వము = సర్వము 
విష్ణమయమను సమభావము, గమన సామాన్యము అనియు నర్ధ ము అమరక్ = 
తగియుండయగా, సత్య + రతిక = సత్యస్వరూప మ (బవ్మామునందలి 
యాస క్రిచేతు సత్యలోకమునందలి వీతిచేత ననియు నర్థము, ఈ వాంస 
చక్రము = వత్యమాణజీ వాత్శక మగు వాంసమండలము, ఒప్పుక్ = విల 
సీల్లున్కు శేషమూలకం బగు నర్థాంతరధ్వని యలంకారము, 

తా, కలుషహీనుండ వగు నో మారుతీ | మాయాపతిబింబిక మగు 
(బవ్మూవైతన్యము మాయా తౌదాత్మ కమ నొంది వొంస యనంబడునట్టి జీవ 
రూపమగు వాంసముండలము మూలాధారాది వట్కు_ములములను బొందుటశే 
నగు నాయాయానందముల యనుభూతుల చే విలసీల్లుచు, సర్వపరిపూర్ణ మగు 
(బహ్మాము నాధారముగ గలది యె పరిశుద్ధమగు డెందమునకు నానందమును 
గలిగించుచు, సమర సత్వము "వలయ సత్యస్వరూప మగు పరత త్త గయఘనందలి 
యాస క్తి చేతం దామరలగమియందుం దికునట్చే నన నెలమి వెలయ నలు 
వకు వావానమై సొం పగు మానససరోవరమునక సంత సమును నొలుపుచు 
సరియగునడక దనర సత్యలోకమనందలి[పీతిచే దగురాయంచచందమున 
విలనిల్లుచుండును. 

౧౬౩ 

5. వినుము పాలు నీళ్లు శ విభజింప నేర్చిన 
పరమవాంసపగిదిం $ (బవిది తాద్య 
పరమహంనుం డైైన$పరమవాంసు. డసార 
సారములను బంపలతజాలు ననఘు. , ౧ఈ&.ర. " 1 ఫో 
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టీ, అనభు = దురితరపాతుండ నగు సమిరకుమార్యా వినుము = 

ఆకర్టింపుము పాలు నీళ్లు = కలసియున్న పాలను నీళ్లను, విభజింపక్ = 

వేజుపజచుటకు, "నేర్చిన = ఎతింశిన, పరమ - వాంస - పగిదిక రాయంచ 

చందమున, (పవిదిక = బాగుగ నెణుగంబడిన్క ఆద్య = కార్యకరణ 

సంఘాతమునకు నాదికారణు౯డైెన్స పరమ-వాంసుండు = పరవానుదేవుండం, 

ఏన = అగు (ఇచట వాంసశబ్దయు _శోష్థవాచకము, పరమవాంసుండు జ 

(బ్రహ్మజ్ఞాని, ఆసారసారములక = మాయామయమనముసటే ననృ్ఫతజడ దుకిఖ 

భూయిష్టమగు (ప్రపంచస్వరూపమున్యు సారభూత మగు సత్యజ్ఞానానంద 

స్వరూపమైన (బవ్మాత_త్త్వ్వమును పంపక - ఛాలుక్ = వేటుపజచుటకు 

నమర్ధం డగును. ఆపమాలం కారము. 

తా. ఓ వానుమంతుంలడా | కలసియున్న శ్షీఠరనీరములను శాజవాం' 

సము విడందీసీ నీళ్లను విడిచి పాలను ానముశేయునట్లు పరమస్రరున 

తత్త్వము "నెటింగినరాజయోగి దుఃఖబహుళమగు సంసాళమునందు నాస్థను 

మాని సక్యజ్ఞానానందమయు డగు పరమపురుషపునియందు( దగిలియు౦డునుు 

అట్టిరాజయో గయే యీ (ప క్రీయయందు వాంసశబ్దవాచ్యుం డగును. ౧౬౮ 

"తే. చటులసంసారదుఃఖ నాశశ నకరంబు 

హంసత త్వ్యార్థ విజ్ఞాన [| నుతిరవాస్య 

ముట్లు గావునం జెవ్పెద ఫ$ నవధరింపు 

పరమభాగవతో త్తను $ భ క్షవరద, ౧౬౫ 

టీ, పరమ = యోగ్యు లగు భాగవత = (పహ్లోద నారద పరాశర 

(ప్రముఖులగు పరమఫురు షభ కలలో, ఊ రృమ= మేటివగు వాండా! మజీియు) 

భ క్షవరద జ భగవద్భుక్తు లగు నంతేవానులక నఖ్ఫీష్ట మగు పరవాసుదేవ 

తత్త్వము నుపదేశించువాండ వగు కరువలిపట్టి 1 వాంస... విజ్ఞానము - 

వాంన = వాంసన్వరాపు డగు జీవునియొక్క_, తత్త్వ = నిజమ, 
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అర్థ = లౌత్పర్యముయొక్క_, విజ్ఞానము = పరిజ్ఞానము, చటుల...కరంబు 

చటుల = దుఃఖబహుళ మగుటచే బెడిదమగు, సంసార = సంహ 

సంబంధమైన, దుఃఖ = కష్టములయొక్క_ నాశన = భంగమును, కరంబు 

చేయునదియు, ఆతిరవాస్యంబు = అత్యంతమును గువ్యామయినదియు, 

అట్లుకావున౯ = అ ట్లగుట చేతు చెప్పెదక = ఉఊపదేశించెదను,' అవ్య 
రింపు = సావధానముగ వినుము, 

ఈ. యోగ్యులగు భగవద్భ కలలో నగగణ్యుండవును స్వా శీతం 

యెడ వాత్సల్యము గలవాడవు నగువాయుపు శ్రా ! పరమవాంస్వరూస్థం 

డగు జీవునియొక్య_ వా _స్తవ తాత్సర్యమును. సరిగ నెజుంగుట్క ఘాోక్ర 
సంసారసాగర శ్లేశయుల నెల్ల నళింపంజేయునదియు( బరమగువ్యామును గాన, 
నీకు దానిని సమ గముగ బోధిం చెదను సావన ధానమానసు(డ వై వినుము. 

అవ. ఇ ట్లుష్మకమింపంబడీన వాంసత త్త (ముయొక్క 
పరిజ్ఞానమునకు సాధకం బగు నాడివిభాగాదికమును జెప్ప 
చున్నది. 

వ. మాతృపితృభుకాన్న సంభూత ర_కృశుక్ష బిందుజనితం బె 
త్వజ్యాంసరుధిర మజ్జాస్థిస్నాయువు + లను షల్ కోశంబులు 
గలిగి యొప్పు నీ స్థూలశరీరంబునందు డెబ్బది రెండువేల 

నాడులు గల వందు గుదంబునకం“టు శెండంగుళంబుల 
మోందట లింగంబునకంకు _శెండంగుళంబుల (కిందట. 
గన్య కాయోనినన్ని భంళై. యధోముఖ్మ్యాగం జై బె మూండు 
కోణంబులు దనర చేహ మధ్యస్థానంబున మూలాధార 
చ[కం బలరు. నది మొదలుకొని ' సహ నారంబు తుదగాం 

బృప్పభాగంబున వీణాదండంబుభంగి సమస్త నాడికా 
మూలకంద మై మూలోర్ల ర ప్వచ్ళిన్న వంశాభం జై పడా 
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ఛారసమన్వితం బై జై యుండుదెక్హా స్థి (బహ్మదండి యనంబ 

రయ నా(బహ్మడండి  మూలాధాన కోణ మై యొ కుండలి 

నామపరాశ క్లియుక్ష మె (వాణాగ్ని విందు నాదనిలయ 

యై సావి(తీ సర స్వతీనామిక యయి (బహ్మరర్యధగతి యయి 

సుషువ్న్నూనాడి (పవర్తిలు; తచ్యామద మీణపార్న స్యంబుల 

యం డాభారంబు మొదలుక్ని నాసిశా్యగపర్యంతంబు 

వ్యాపించి నాడీచక్రసంన్యూత ఖై పితృయాన డేవయాన 

సంజ్ఞక లై చం(ద సూర్య వుండలంబులం బొంది యిడా 

వీంగళ లనునాడు లొప్పుచుండు; నాడిముండలం౦ంబు నాశ 

యించి కుక్కు టాండంబువిధంబున నాడిచ[కం బమరు, సా 

నాడికలు నాడిచ[కసముడిత లట్టు గావున గాంధారి హస్తి 

ఉహ్వాయు ననునాడులు న్నేతాంత వ్యాపినులు హపూ=_పాలం 

పూహానాడులు కర్షద్యయానుగ తులు శుకాశ (నాడీ (భూ 

వుధ్యంబు నొందు (ఘాణరం[ధయుగ ంబును (శోక 

రం| ఢయుగగ్గంబును (భూమభ్యంబుదిగువ గలసియుండు, 

నచ్చోటు శృంగాటకంబు చతుహ్పథం బన విలసిల్లు, గంగా 

యమునా సరస్వతు లను వే పేళ్లు గల యిడా పింగశా నుమ 

మ్నులు గూడిన (భూమధ్యస్థానంబు (దికూటం బన. (దివేణే 

సంగమం బనందగు;? వాక్పృసారిణి మె యెన సర స్వతీనాడి 

జిహ్వోంతగామిని యగు, విశోదరీనాడి చతుర్విధాన్నంబుల 

భతీంచుం గంఠస్థ మైన పయస్వినీనాడి తము_త్తృష్టల నొద 

వించుచు జలపానేం  బాచరించు; మజియు నాడీచ్శకసము 

ద్భూత లె నమూండునాడు లధోముఖ _లైయుండ్సు నందు 

రకాహ్యయ నాడీ శుక్లంబును 'సినీవాలినాడి మూ(త్రంబును 
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గువూనాడి మలంబును బహిర్షతంబుగ, జేయు, సంఖ 
దామినీ నాడులు భవీ తాన్న రనంబుల [గహించి క్ పా 
కుపహారంబును బొంది శిరంబున నమృతంబుగా( గావించు, 
నదియునుం గాక, హృదయంబున నేకో త్రరశత నాడులు 
దనర్చు; నం దొక్క_నాడి యూర ్వగామిని యగు ననా 
మార్షంబు మోవమీమార్లం బని వేదాంతంబులు పలుక్షు, 
నిట్లు వివరించి చెప్పిన వెల్ల ముఖ్యనాడులు. వీనిలో నిడ్షా య య 

వింగఫా సుషున్నులు (కేవ్షనాడు లగు; నందు (బవ్మానాడి 
సకలనాడికా శిరోమణి యగు; ని_తేబింగునం దిర్య గూ 
ర్థ్వాధః[పనృత లే పరమనుమీర పథాన లయిన ది(స_ప్పతి 
సహ[సనాడులయందు6 జలన భావన కంపనా కంచన 
శోవణధర శక ౦బు లైన దళవిధ పాణంబులు మెలల నందు 
హృదయస్తానంబున నివసించి, (పాణుం డిడా పీంగ భాలు థి ఫ్ర నాడికా రం(ధద్యయంబువలన నుచ్భా ఫస రూపంబుచే 
చావ్యాంబునకు నిర్లమించి దా(దశాంగుళ పర్యంతం 
టబకుగు బెంచి యచ్చట నడంగ, గుదగ్థానంబు నందుండి 
యవానుండు నిశ్నా (సరూపంబు వేతం (బాణునకు నభో 
ముఖంబుగా, నెదురు నడుచుచు నధోముఖ నాడి(తితయంబు 
వలన మలమూూ[తశుక్ష ౦బుల వెడలించుచుండుం. గంఠ 
చేశంబున వసీయించియు. చా నుండు మనంబునందలి నం 
కల్ప వీక ల్పంబుల జిహ్వోద్యస్ట్రస్థానంబులవలన శబ్బరూాపం 
బుగా6 బలికించుచు నువ్వు _ప్ప్యవసరంబున సక లేర్యదియం 
బుల నంగహీంచి యుపశమింపంజేయుచు. (బబోధసమ -యంబున వానినెల్ల నెప్పటివోట్ల నుంచుచు' మజియు 
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లోకాంతరగమనాగమునంబుల సమక్థుం డై. యొప్పుచు 

నగ్నీపోమమయుం జై. జ. సువువ్నూరం[(ధంబు నా(శయించి 

(బహ్మరర్య ధంబున కుద్దమించుచుండు; సర్వశరీరంబున వ్యా 

పంచీ వ్యానుండు చావ్యాశ్లీతోర్యంబుల నభ నంత రంబునకు 

నాంతరకీతోన్తంబుల బాహ్యాంబున కిచ్చుచు భవీ.తాన్న 

రనంబు నంతటం (బసరింపం జేయుచుండు; నాభీన్థానస్థితు 

డగుసమానుండు జఠరానలంబు. _బద్వలింప పం చేస్ ప్రోణ్యు 

పభుక్కచతురి్భథాన్నంబులం బచనంబు చేసి యెల్లనాడుల 

కుం బంచివెట్టు; నాగుం డుణ్గారంబ్బు గూర్ముం డున్మీల 

నంబు, గృకురుండు శుతంబు; దేవదత్తుండు విజ్బంభణంబు, 

సర్వవ్యావి మై మైన ధనంజయుండు మృతం జై నను విడువక 

జేహజ్థాల్యంబుం బుట్టించుచుండు; నిటులు దశ వాయువుల 

గూడి 'డశేందియానితం బై. బై కామ రాగ చ్వేపాదివికార 

సహితం బై విషయసుఖ(గహణంబుకొజుకు నధోముఖం 

బె (శవణే గేయ దియంబువలన ద్వివిధ శబ్లంబులం, ద్వగింది 

యంబువలన. బంక విధ న్పరంబుల, చే(కేందియమువలన 

పడ్యర్లంబుల, జి హేం(డియమువలన పడ్విధర సంబుల, 

(ఘాణేం( దియమువలనం (దివిధగంధంబుల, ననుభవించు; 

వెండియు వాక్చాణిపాదపాయూపస్థ పసలతోడంగూాడి పచనా 
దానగమన విసర్హానంద కర్గంబుల నొనర్చుచు మనంబు 

(పవి రించుచుండు; నమ్మునంబు6 గరణంబుగాం ₹కొని 

తత్పవనమన్ో (గస్థితయు. గర _ర్భృత్వభో _కృ త్వాదిధర్మసమే 

తయు నె నై నబుద్ధి “విలసిల్లు; నదియె బిందు వనం బరలోన;, 

నది సర్వకార్య కార ణాశ్ర యయు నిఖలవాసనావాసితయు 
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నగుం గావున నమ్మానసమారు తేం[డ్రియ శరీరంబులతోం 
గూడి విషయాభిముఖయె తచ్చాంచల్యంబువలన( దాను 

జలించుచు బహిరంతర్విషయాను భావంబు చేయుచు నువ్ఫ 

కియం దజాానాకారంబగుచు జా(గత్స ఏపంబులయందు 
— (oa 

బుద్ధ్యాద్యా కారం బె తోయచా ననాదికొలంబుననుండి 

ము_క్రిపర్యంతం బనంతకర్శుఫలంబు లాచరించుచు, దత్శ 

లంబు లగు నుఖదుఃఖంబుల భుజించుచు సవిచారరూవిణ్ర 

మె నిరంతరపర్యటనశీల మై యె యుండు; మజియును. ౧౬౬ 

టీ. మాతృ... జనితంచై - మాతృపీతృ = జననీజనకుల చేత, భు క్ష = 

తినంబడిన, అన్న = భోజ్యప దార్థమలవలన, సంభూత = ఫుట్టిన రక్ష = 

నిత్తురుయొక్కు_యుు,  శుక్ట=వీర్యమయొక్క_యు, బిందు = చినుకుల చేత, 

జనితంబు - ఐ = నంభవించినదియై త్వక్ ...బులు - త్వక్ = తోలు 

మాంస = పొలసు, రుధిర = సెర్తురు, ము = మెదడు, అసి = ఎము 
29) 

కలు స్నాయువులు = (పేగులు), అను = అనియెడు వట్ = ఆజగు, 

కోశంబులు = ఒజలు, కలిగి = కలదియె ఒప్పు = తేగ్కు ఈ = కనబడు 

చున్న, న్గూల _ శరీరంబునందు = పంచీకరణయు చేయబడిన పృథి వ్యాడి 

భూూతములవలనం గలిగిన మేనునందుు డెబ్బది రెండు వేలనాడులు కలవు = 

ఉన్నవ్వీ అందుక = ఆ నాడులలో, గుదంబునకం కుక్ = పాయు స్టా నము 

కంటు రెండంగుళంబులమిందటక్ష్ = (పండెండు ధాన్య ప్రుగింజలు నిడు 

ఫుజా దగ్గజుం జేర్చిన నగు పరిమాణ మొకయంగుళ ము.) అట్టి అంగుళములు 

శెంటికి పెన, లింగంబునకం కుక్ = శిశ్న మకంక్కు శకెండంగుళీముల 

(క్రందటక్ = అంగుళముల శెంటికి దిగువను, అధోముఖ - అగంబు-ఐ= 

ఆథోముఖముగ నున్నకొన గలదియె, క న్యకాయోనిసన్ని భం బై టై =కన్నియ 

యొక్క సఛగమును బోల్కి మూండు - కోణంబులు =  మకో[_ణములు, 
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తనరక = కలిగియుండలా, చేవా - మధ్యమ - స్టానంబునక = మేనునకు 

నకిమిపటును మూలాధారచ్యకంబు = మూలాధారం బనుచ కము, అలరుక్ = 
టు స న 

ఒప్పునుు ఆది = ఆ మూలాఫవారచ్మకము మెంవలుకొని=ఆదెగం జేస్కీ సవా 

(సారంబు తుదగాక = సవా సార మనుచ్యకము కడదనుక, పృష్ట్రఫాగం 

బునక = వెన్నుుపట్టున వీణాడండంబుభంగిక = వీణియయొక్క (పకాం 
డమువ లె, సమ స్త - నాడికా - మూలకందంబు _ ఐ = అన్ని నాడులకు 

నాధారభఘూాక మై మాల...బై - మూల = మొదలును, తోష (= కొనయు 
ద » 

ఛిన్న = కోయంబడిన, వంక = వెదురుకజ్బతో, ఆభంవై ఇ సమాన 

మెనదై, వషట్ - ఆధార - సమన్వితంబు = ఐ= మూలాధారము మొదలగు 

నాణు చశమలతో ననుబంధించిన వె, ఉండు = ఉన్నటె, వీరు _ అనీ = 
యూ లు ఖు థి 

నిడుపగు వెన్నెముక, (బవ్మానండి - అనక్ = (బవ్మూవండి యనుపేరుతో, 

ల న అ - _ నా శ్రీ పరంగుక జతేగును; ఆ...స్థ్ట+ఐ- ఆ = ఆస్హ్, (బన్మాదండే= వెన్నెముకను 

సంబంధ్ించియున్న, మూలా ధారజపూర్యో క్ష మూలాధారచ కముయొక్క 

అగ - కోణ = కొసకొనయందు, స - ఐ = అంటియునా చె, కుండలీ _ 
థి జక, 

నామ - పరాశ క్షి - యు క్త-ఐ=కుండలిని యను పేరు గల పరాళ కితోం 
గలసియున్న డియు న [ప్రాణ ,,. నిలయ - (పాణ లు [పాణవాయువునక్షు 

దా 3 

అగ్ని = జాఠరానలమునకున్కు బిందు = చిద్బిందయవునపన్సు నాద = దళ 

విధోంకారధ్యనులకున్కు నిలయమై = ఆధారభూతయు న సావ్మతీ - 

సరస్పతీ - నామిక మై = సావ్మితి యనియు సరస్వతి యనియు. బేరులు 
కలది యె (బవ్మారం్యధ ఎ గత మి శిరస్థా నమునం దున్న (బవ్మా 

రంధ్రము నంటియున్నదియు నె, సుషుమ్నా - నాడి _ ోసుహు ఇ భవ్య క్షం 

శబ్దం మ్నాయతితి సుషుమ్నా” ” అనువ్యుష్ప త్తి చే. సుష _ అమ నన్న క్ష 

మధురమగు నాదమును జేయుచునుండును గాన సుషుమ్న యనంబడు 

నొక సూక్ష ్ మనాడి (ఇది మరుదండమునకుం చెడగవ ఇడాపింగ శానా శ్వ 

లక నడుమను నుండును), (పవ ర్రిబ్లకా = తషియుంనును తత్ - చామ. 

PAD) 
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దకీణ - పార్మ్య్యంబులయందుక = ఆ సుషుమ్నా నాడికి నెడమవై ఫునను 
గుడివె ఫునన్కు ఆధారంబు మొదలుకొని = మూలాధార-చ్మకము మొద్న 
పెద్ది, నానీకా - అగ - పర్యంత ంబుక్ = ముక్కుయొక్క్క_కొనదనుక, 
వ్యాపించి = (కమ్మి, నాడీ - చక్ర - సంన్యూతలు “బి = నాడులయొక్క 

సముచాంయములతో. గలనియున్న వై, వీఠృయాన దేవయాన సంజ్ఞ కలు _ 
ఏ = పీక్చయాన మనియు దేవయాన మనియు గుజుతులు గలవిమె, 
చంద _ సూర్య - మండలంబులక్ = చం దమండలమును సూర్యమండల 

మున్క పొంది = సంబంధించి, ఇడావీంగళేలు _. అను _ నాడులు = 

ఇడయనియుం, బింగళయనియు శెండు నరములు ఒహ్మచుక_ఉఊండుకా = 
విలసిల్లును నోఫీమండలంబుక్ = బెడ్డు యొ కొ... (పదేశ మును, ఆశ 

యించి = అవలంఖించ్సీ కక్కు_ట - అండంబు -_ విధంబునక్ _ క్ర్ోడ్తి 
యొక్క (వడ్జును బోల్కి నాడీచ్యకంబు = నాడులయొక్క గమి, అము 
కుక = తగియుండునుు ఆ _- నాడికలు = మందం బలుక (బడిన ఇడా 
పింగళా సుషుమ్న లను మూండునరములుు ఆ = నాడీ _ చ్యక-సముదితలుజ 
పూరో కృమగు నాడీమండలమునుం కి పుట్టినవి కావునక్ = ఆరీతిని బుట్టుటం 

న్సి గాంధారి - వా గీజ్వ్యా - అను _ నాడులు = గాంధారి యనియు 
వా స్టీజిన్యా యనియు శెండునరములు, స్మేత్ర_ అంత _ వ్యావీనులు = కనుల 
కొనదనుకం (గమ్మియున్న వి; పూషా - అలంవూసా _ నాడులు = సూను 
యనియు నలంపూవయనియు రెండునరములు, కర్ణ ద వయ - అనుగతలు= 
వీనుల శెంటిదనుక వ్యావించియుండున వ శుక్లా అ ఆఖ్య = నాడీ జ శుక్ల 
యనుపేరు గల్మపేగు (భూ 4 మధ్యంబుకొ = కనుబొమ్మల నజీమి 
సట్టును, ఒందుక్ొ _ వ్యావించియున్న ది గ్ (ఘాణ - రం్యధ - యుగం 
బు = ముక్కు చెలములసందులు రెండుకు (శత - రోరథ _ యుగ ంబుజీ 
వీనులసందులు రెండును, [భూ - మధ్యంబు - దిగువకొ = కనుబొమల నడి 
పట్టునకు నథోభాగమునందుు, కలసీ ఊండుకొ = కూడుకొని యున్న షి 
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ఆ 4 చోటు = అఆ నాల్దురం|ధథముల సంగమస్థలమాు, శృంగాటకంబు - చతు 

నృథము - ఆనక = శృంగాటక మనియు, చతున్నథ మనియు ేళ్లతో, 

విలనిల్లుక . = ఒప్పున్యు గంగా యమునా సరస్వతులు = గంగయు యము 

నయం సరస్వతియు, అనుపేకు = అను సంజ్ఞ శ అం, కల _ ఇడా - పీంగలొ . 

సుషుమ్నులు = వరుసగం గలిగిన ఇడయు పింగళ యు సుషున్నుయు నను 

నరములు, కూడిన - [భూ - మధ్య - స్టానంబు = కలసిన కనుబొమల 

నడిమిపట్టు, [(తికూటంబు - ఆఅవక్ష్" జ (తికూట మనియు, (తి వేణి అ 

నంగమంబు _ అనన్ = (తివేచీసంగమస్థ అ మనియు, తగుక్ = ఉప్పును; 

వాక్ +(పసారిణి _.ఐన = చూమునుండే మాటలను వైకిం (బసరింపంజేయు 

నది యగ్క సరస్వతీ - నాడి = సరస్పతి యనుపేరం బరంగ (పేగు, 

జిహ్వా - అంత _శగామిని _ ఆగుక = నాలుక్యొకు._ కొనదనుక€ 

(గమ్మియున్నదయి యుండును, విశ్ళో దదీ + నాడీ = విశ్వేదరి యను 

పేరు గల నరము, చతుర్విధ + అన్న ంబులక్ = భక్ష్య ల భోజ్య య 

లేవ్యా - శేయయు లను నాబల్లువినము లగు తినందసిన పదార్థములను, 

భత్నీంచుకొ = ఆరగించును కంఠ + స్థ = కుత్తుకయం దున్నది; వన - 

పయస్వానీ _ నాడీ = అగు పమయస్విని యనునరమ్సు తత్ + తృమలక్ = 

ఆంకలిని సీరువట్టును ఒదవించుచుక్ = పుట్టించుచు జలపానంబు = 

నీటిని (చాగుటను, ఆచరించుకొ = చేయును మజియుక్ = ఇంతియ 

"కాక, నాడీచక సముద్భ్భూతలు = నరముల గుంపునుండి పుట్టని, 

ఐన మూండునాడులు = అయినట్టి మూడు నరములు, ఆధోముఖలు - 

ఐ - ఉండుక్ = దిగువన కొనలు కలవి యనుచు నుండును అం 

దుక = ఆ మూండు నాడులలో రకా + అన్వాయ + నాడి రర 

యను “పీరుగల, పేగు నుక్షంబుక = వీర్యమును, సెన్ వాలీనాడీ = నీనీవాల్ 

'జునునరము, మా(తంబుక్ = మూత మున్సు కుహూ'నాడి = కుహుూనంక్హై 

నాడి, మలంబుకొ = విళేచనమున్కు బహీర్లత౦బుక్ కక్ = సె 
రూ 
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వచ్చునట్లు, చేయుక = కావించున్కు శంఖినీ సౌడామినీ నాడులు _ 

శంఖిని యనియు సౌదామిని యనియు పేరులు గల నరములు, భక్షీత్ర క్ 
అన్నరసంబులక = ఆరగింపంబడిన యోగిరములయొక్క_ 'సారాంశములన్ను 
(హించి = సేకరించి. కపాల - కువారంబుక్ = ఫునుకయొక్క బి 
మును ఒంది = వ్యాపించి, శిరంబునక్- - (టబైవ్మారంధ (పదేశమునందు 

అమృతంబుక = జీవించుటకు నాధారభూత మగు నమృతరసముగ న్వు, 

కావించుక్. = చేయును అదియునుం గాక = అంతియ కాక, హృద 
యంబునక - = వృాత్పుండరీక స్థానమునందు, ఏక + ఉత్తరశతనాడులు = 
ఒకటి వెపెచ్చుగలలనూజునరములు, తేనర్పుక = ఊన్నవి; అందుకా = 
నూజు నొకటి గలయానాడులలో, ఒక్క్ళు_నాడి = ఒకనరము, ఊర్ధ్వ 

“గామిని = మాందికి వ్యాపించినది, అగుక = అయియున్న ది, ఆ నాడీ 

మార్దంబు = అట్లు మిందుగ వ్యాపించి యున్న యానరముయొక్క. (తోవ, 
మోకు 4 మార్లంబు = ముక్తికి. బోవందగినబాట, ఆని = అనుచు, వేదాం 

తేంబులు = ఉపనిషతులు పలుకు = చెప్పుచున్న వి; “శతం _చశకాచ వాన 
నూ 

వాదయస్య నాడ్యః |! తాసాం మూర్దాన మభినిస్సృతైెకా | తయోర్థ 

మాయా న్నమృతత్వ మేతి | వివ్వబ్దన్యా ఉక్క )దుణే భవ ని” అను 
నుపనినద్యాక్యార్గ మిచటం బ్యింపందగియున్న ద్వి యొట్లకిను * నియ క్షళ్ళ 
విముఖ్య తే” అని మొదటం  జెప్పంబడిన రెండవది యగు పరమము కిని 
ఈ శధం-దకాచ "అను మొదలగు మంతయు చెప్పుచున్న ది. ' వాదయ 

మునకు ముఖ్యము లగునాడులు నూజునొకటి గలవు. వానిలో సుషుమ్న 
యనుసేరు గల యొక బవ్మానాడి (బవ్మారం ధయును ఖేదించుకొని "వెలు 
చులీకి - వెడలును, ఆ బవ్మనాడీమార్లమునుబట్టి - టవ్మాలోకయునుగూర్చి 
పోవుచు నాలోకమునం దున్న(బహ్మమును దొలుత€ల బొంది స్వనస్వరూపా 
విర్చావరూప మగు మోతమమును బొందును కొజవడిన నూజునరముఖుఏ 
మరణకాలమునందు పలు తెజుంగలం గల సంసారమార్ష ములను బటుటక్రు ని? టు 
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యోగించును * వివ్వజ్ఞన్యా ఉత్క_9మణే భవంతి ”” అనుపట్ల * వివ్వక్ 

విత తాః నాడ్యః అన్యోత్య మ ణే ఉపయుజ్యం కే ” అని శ్ర వ్యాసా 

ర్యులు _వాసిరి. అనలశా (బవ్మానాడి గాక తక్కిననాడు లన్నియు 

మోదుగ గాక నల్ముపక్కలకు వ్యాపించియున్న వై యజ్ఞానుల యుళ్క) 

ణమయునకు నుపయోగించుచున్న వని యర్థము. మజియు నీమం(తార్థము (శీ 

చాదరాయణా చార్యులచే “కదోక్రో, _(గజ్ఞులనం తత్నం కాళిత దారో ప్దా 

సామస్థ్యా కవే ఎమగత్యను సృృతియొ రాశాక హార్లానుగృహీక శృళత్యా 

కయా ”” అను సూ తము చేం జర్చింపంబడినదె. ఎట్లనిన, ఇట్లు గతియొక్క 

యుష్మకమహఘుదనుక జ్ఞానికి నజ్ఞానికిని 3 నొకతీరుగ నుక్క_)మణ, పకారము 

వెప్పంబడినది. ఇంక జ్ఞానికిని నొకవిశేనము చెప్పబడుచున్నది. చానికె 

శకతం చె చెకాచ వ్యృాదయస్య నాడ్యః అను మంతము వెడలినది. ఇందు 

నూటయొకటి నాడులలో గడపటిది యగ బహ్మానాడిని బట్టెయే జ్ఞ్వాని 

యొక్క. గతి యనియు, తక్కిన నాడులనుబట్టి యహానియుక్క-_గతి యనియు 

నియమము న్యాయ్యమా కాదా? అని సందేవాము కలుగగా నీనియమము 

యు క్తముకాద్యు ఏల యనిన నాడులు లెక్క కెక్కు_డుగ నుండుట చేరను 
పరమనూత్మ్మము లగ్తట చేతను నేర్పజచుటకు వలనుపడక పోవుటవలన 

బురుషుని చేం అెలిసికొనుటకు శక్యము కాదు గాన నీ మం్యతము యదృచ్యా 

సిద్ధ మగు నుక్కు_)మణము ననువదించుచున్న దనుట యుక్త మని పూర్వ 

పక్షయు గలుగంగా సిద్ధాంత మెట్లనిన నూటొక్క_టవ డియగు 3 మూర్థన్య నాడి 

((బన్మానాడి _ లేక సుషువు నాడి) చే చేత జ్ఞాని యుక్క_)మించును, 

జ్ఞనికి పరమనూక్ష్మ మసనీనాడి గోచరము కాదనవలదు. భగవదారాధన 

చూప మయి యిక్యంక _పియమైన విడద్యాబలమువలనను, విద్యాంగమగు గమన 

“గంతనము చేతన (బసన్నుం డగు వృత్సుండరీక స్థి స్థితు. డైనపరమపురుసు 

నై ననగ హింపంబడినజ్ఞాని భగవత్న్యసాదముచేక స్పష్ట్రముగ 6 దోపట్టిన 

'వ్యానాడీమార్దమ గలవాడై యానాడీమార్షముజేక శే యుక్క-మిం 



842 వీతారామాంజనేయనంవాదము [ఆశ్యా్య, 

చును అను మొదలగు నంశములను (శీభాన్యుమునందుం బరికించునది. ఇట్లు 
పూర కృ (పకారము వివరించి = విశదపటిచి, చెప్పినవి ఎెల్లక్ ఇ 
బోధింపంబడిన వన్నియు ముఖ్య + నాడులు = (పధానము లే ననరోములు 
వీనిలోక౯ = ఈ నరములన్ని టిలో ఇడా - వీంగళొ . సుషుమ్నలు = 
ఇడయు వీంగశయు నుషుమ్నయు ననునాడులు మూండును, (శేస్టనా 

దులు = అత్యుత్కృషస్టము _లెన నరములు అందుక = ఆ మూంటిలో, 

(బవాన్మానాడి = మూర్థన్య యగు సుషుమ్న యనునాడ్కి నకల _ నాడీ _ 
శిరోమణి = ఆన్ని నరములకుం దలమానికమ్కు  అగుకా = అయినది; 

(5 సుషుమ్నాంతర్జతం సర్వం తనక్ సర్వం (పతిప్పితం ” ”” అను భగవద్వ 

వనము చే సూర్యుడు చందుండు నక్షత్రములు సమ్ముదములు చతుర్దశ 
భువనములు నాలు వేదములు మడ్డర్శనములు చతుస్ట్రష్టి కళలు అస్టాదశ పురాణ 
ములు సమ _స్రమం[తములు నత్త్వరజ స్తమోగణములు ఇవి యవి యన సే 

సము _స్త్యప్రపంచమును (బహ్మనాడియం దనుసన్యూతమై యుండుటచే నది 

సర్వో త్తమ మైనదని యర్థమ్సు, ఇత్తెజంగునక్ . = ఈవడువున, తిర్యక్ = 
ఊర్థ్వ + అధః + (పసృతలు+ఐ = అడ్డుగను మిందుగను దిగువగను 

(కమ్మియున్న వై; పరమ - సుషిర + (పధానలు = అతినూమ్షము లగు 

బిలములు తప్పక గలవి, ఐన = అగునట్ట, ద్విసప్తతి సవా సనాడులయం: 

దుక = జెబ్బదిరెండువేల నరములయందు, చలన... ధర్మకంబులు - చలనజ 

నంచరించుటయు, ధావన = పరుగిడుటయు, కంపన = కంవీంచుటయు, 
అకంచన = ముడుంగుటయు, శోనణ = ఇగురుటయు, - ననునివి, ధర్మ 
కంబులు = గుణములుగం గలవి, ఐన = అగునట్టి, దశవిధ (పాణంబులు = 
([పౌణమ అపానము వ్యానము ఉదానము సమానము నాగము కూర్మము" 
కృకరము దేనద త్తమ ధనంజియము అని) పదివిధము లగు వాయువుల 
మెలంగుక్ = నడయాడుచుండున్వు అందుక = ఆషడిగాలులలో, హా 
డు = (పాణ మనుగాలి, వాదయ + స్టానంబునక్- = డెందమునందు, లే 



పద్య-౧౬౬) టీకా తాత్సర్యవి శపార్థసహితము,. 848 

యించి = నిలిచి ఇడా...వలనక _ ఇడా = ఇడ యనియు, పీంగళొ= 

వీంగళ యనియు, ఆఖ్య= నామములు గల, చాడికా = నరములయొక్క, 

రంభ = బిలయులయొుక్ళ, ద్వయంబువ అనక = రెండింటేనుండ్కి 

ఎగయూావికితాప్రతో, చావ్యాంబు 

నకుక = సెక్సి నిర్రమించి = బయలుజేజి, ద్వాదశ _ ఆంగళ _ పర్యం 

తంబు = ఈరారంగుళ ములదనుక, ఆరుదెంచి = ఏన బెంచి, అచ్చటక్ = 
ఆ (పదేశమునంచదు అడంగుక్ = బావ్యావాయువులో లీనమగున్కు గుద 

స్థానమునం దుండి = పూర కృమూలాధార్మ పదేశమునందు వసించి, అపా 

నుండు = అపాన మను శాలి, నిళ్ళ్వాసరూపమువేతక = దిగయూపీరియా 
కృతితో, (వాణునకుక్ = మొదటి పాణ మను గాలికి, అధోముఖంబు 

గాక = గుదస్థానమువై పురు ఎదురునడచు దుక= వ్యతిశేక మగ జనుచు; 
ఆథోముఖ 4 నాడీ + [తయంబువలనక్ = తొల్లి వెస్పినయట్లు దిగువంగ 
కొనలుగల కుహువు సినీవాలియం రక్షయు నను మూండునాడుబనుండి, 

మలమ్మూూశ క్షంబులక్ = [(కమముగ మలమును మూ తమును పర్యమును, 

వెడలించుచుక- _ ఊండుక్. = వెలుపల బడునట్టు చేయుచుండున్సు 
ఆదానుండు = ఉదాన మనువాయువ్వు కంఠ _ దేశంబునక్ = గళ స్థా 
నమునంద్యు నసియించి = నిలిచి, మనంబునందలి - సంకల్ప - వికల్పం 

బులక్ = డెంవమునందుం గలుగునిది యిట్లు చేయందగినవను తలంఫవున్కు 

( ఫాంతిమూలమగు కల్చనమును, జిహ్వా - ఆది _ అష్ట్ర = స్థానంబులవల 

నక్ = “అష్టా స్థానాని వర్ణానా మురఃక౦ఠళ్ళర స్తథా t జిహ్వామూల మ్బ 

దం తాళ్చ నానిఫోస్టాద తాొలుచి” అని పాణివీయకికయందుం (బతిపా 

దెంప6ంబకిన జహ్వామాలము మొదలగు నెనిమదిస్టానములవలనను, శబ్ద + 

“రూపంబుగాక్ = “ఆకవావి సర్టనీయానాం కేంఠః ఇచుయశాచాం తాలు! 

_ అటురపాఠాం మూర్ధా ౧కు లసానాం దంతాః | ఊపూపధ్మానీయా 
4 

మో సై 1 ఇుమజణనానాం నాసీకాద 1 ఏదాతోః కంఠతాలు ? 



844 వ్ తారామాంజ నేయనంవాదము [ఆళ్వా-ం, 

ఓడాలోః కంఠోన్ధం | వకారస్య దంత్రోష్థం ! ..జిహ్వామాలీయస్య జిహ్వా 

మూలం | నాసీకానుస్వారస్య”" అనుటవే( గంఠము లోనగుస్థానములనుండి 

నుచ్చరింపంబడు నకారము మొదలగు నేంబదియమషరములయొండొంట్రి 

సంయోగమువలన. గలుగు వాజ్మయ స్వరూపముగ, పలికించుచుక =నుడువం 

జేయుచు, సుపు స్తీ + అవసరంబునక = మిక్కు_టమగు నిదుర గలుగు 

సపుడు, సకల + ఇం దియంబులక్ = పదునాలుగిందియములన్కు సరగ 

హించి = ఒకచోం. జేర్చి, ఉపశమింపక్ - వేయుచుక్ = తమళమ విష, 

యములయందు€6 బొరంబడక యుండునట్లు గావించుచు, (పబోధ సమయం 

బునక = మెలంకవ గలిగినతటేని, వానిక్ - ఎల్లక్ = మూలాజ్ఞానము 

నందు విలీనములగు నా యిం[దియముల నన్ని టిని, ఎప్పటిచోట్లక౯ = తొంటి 

యట్లు తమకమ విషయములయందు; ఉంచుచుక్ = (పసరింపంజేయుచ్చు, 

మజియుక్ = ఇంతియకాకి, లోక + అంతర + గమన 4+ ఆగమనం౦బు 

అక్ = పుణ్య పాషానుభ వ స్థానము లగు స్వర్షనర కాదిలోక ములకు 6 బోవుట 

యందును మరలివచ్చుటయందును, సమర్ధుండు-ఐ = సామర్థ న్రయు గలదిమై, 

ఒప్పుచుక్. = విలసిల్లుచు, అన్నీ షపోమమయుం డె = అగ్నిమండలమును 

సోమమండలమును స్వమాపముగ6 గలదియై (“ఈద గన్న 'స్యోమవరుణ 

యోః) ఆను పాణినివ్యాకరణసూ(తమునుబిట్టి, అగ్ని శబ్దమునకు సోమనరుణ 

శబ్దములు పరము లగునపుడు -ఈకారం బాదేశం బగున్వు కాలా “అగ్నే 

స్తుత సోమసోమాః” "అను నూత మచే న కారో మునకు వత్యము రాగా 

నగ్నీపోము లని ద్యంద్భసమాసరూపము పె మయటొ వత్యయము గలుగంగా 

నగ్నీపోనుమయుం డని రూపము నివ్పన్న మైనది); సుషుమ్నా + రంధ్రం 

బుక్ = మూర్గన్య నాడ యొక బిలమును,- ఆశ్రయించి = అవలంబించి, 

(బవ్మారం ధంబునకుల =(బవా్శానాళ మునకు, ఉద్దమించుచుక -ఉండుక్ = 

మిందుగం బోవుచుండును వ్యానుండు = వ్యాన మనువాయానవు, సర్వ 

శరీరముక్ = ఒడలెల్లను వ్యాపించి = (కమ్మి; చాహ్యాకీతోస్తంబులక్ 
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చవిని డెలిసికొన శ _క్టి గలిగనరస నేం్యదియమువలను వట్ - విధ - రనం 

బుల్ = తీక్త్ష-_ ఆను - లవణ - తార - కార - మధురము లఅనునాణు 

తెజంసలు గల రసములను, (ఘూణ + ఇం;దియమయువలనక' = ముక్కు_కెన 

నుండీ దానికి విలక్షణమై వాసనను (గ్రహింప త్తి గలిగి యతినూక్షుమైన 

(ఘా జేందియము చేక, (తి-విధ - గంధంబులక్ = మంచివాసన - చెడు 

వాసన _ ఉఊభ యాతే కము నని మా౭డువిభము లగు వాసనలను, అనుభవిం 

చుచుకొ=గహీించుచు, వెండియుక = ఇంతీయకాక్క వాక్ ...తోడక్- 

వాక్ = (కంఠము మొదలగు చనెనిమిడిస్థానములందు వానికి వేజుగ నతి 

నూక్ష్ష్మురూపముననుండి వాజ్బయము నుచ ఎరించ్చు వాగిం దియమ్కు పాణి= 

(వా స్తకలమునందు డానికి వేఆంగ నూక్ముకారముననుండి దాన్మప్రతిగహో 

దికము చేయునది) పాణీందియము పాద = (చరణతలమునందు దానికీ 

వేలుగ సూక్ళుకూపమున నుండి గమనాగమాదికమును జేయునది) చర కోం 

(దియము, పాయు = (గుదస్థానయునందు దానికి వేణుగం గడునూక్షు 

రూపముననుండి మలమూ తవిసక్ట నాదిక మును జేయునది) పొయ్యిం డియము, 

ఉపస్థ = (యోనిలోను శిళ్నములోను వానికి వేజుగ నతినూకు మగ నుండీ 

రక్ష రేతస్సుల వెడలించునది) యుప స్ట్రేర దియము అను నీయెదు కళ్తేం దియ 

ములు కూడి = కలసి వచన... .కర్ళంబులక్ - వచన = (క్రమముగ) 

సంభాషహణమును, ఆదాన = పుచ్చుకొనుట ఇచ్చుట "వందలగ వానిని 

గమన = నడకను, విసర్హ = మలమ్యూర విసర్టనమున్తు ఆనంద = సంభోగ 

_ సుఖమును అనెడు, కర్మంబులక = పనులను, ఒనర్వుచుక = కావిం 

చుచు మనంబు = చిక్తము (వవర్తించుచుక - ఉండుక = సంకల్ప 

ఇస ాషదెరూ ముగ సంచరించు మండును; అమ్మానంబుక = ఆచి క్తమన్సు 

 రణంబు కాకా ఆ ఒక యుపకరణముగు కెకొని = పర్మిగహించి,, 

వా = స్థిర యాక్. - తత్ = మీంద6ం జెప్పంబడిన, పవన = దశవిధ 

శీయువ్రీయు, మనః = చి క్రముయొక్క_యు, అగ = మిందను, || 
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తయుక- = ఉన్న దియు, కర్హ్చ...యున్ - కర్తృత్వ = ఆయా పనుల 

న్నిటిని నేనే చేయువాడ ననుకొనుటయు, భో క ృత్య=త త్హతి )యా 

ఫలముల నేనే యకుభవిందువాండ ననుకొనుటయం, ఆది = మొదలగు, 

ధర్మ = గుణములతో, సమేకయుకొ = కూడుకొని యున్న దియు, ఐన 

బుష్టి = అనున ద్ద నిశ్చయాత్మక జ్ఞాన మ, విలసీల్లుక = ఒప్వున్కు అదియె = 

ఆ నిశ్చయజ్డాన మే, బిందువు - అనక - పరంగుక = చిద్భిందు వన 

నొష్పున్యు ఆది = ఆ చిక్బిందువు, సర్వ...యు! —- సర్వజనిఖిలమ్ములెన 

కార్య = కార్యభూతము లగునా కాశాదులపనుు కారణ = త త్రత్మార 

ఆములగు మవాదామలకును ఆశయయుక = అవలంబనమైనదియు, 

నిఖిల + వాసనా + వాసీతయుక = చి త్త్తస సంస్కారము అన్నిటిలో 

సంబంధించియున్నదియుు. అగుక్ = అయియున్న ది, కావునక్ = 

టుండుట చే ఆ...తోకా - అ=వూర్యో కములైను మానస = అంతఃకరణ 

చతుష్ట్రయముతోను, మారుత = దళవిధవాయువులకోన్సు ఇందియ = కానన 

కాలి = ళీ ర్య ష్షైనక క్మేర్యదియ ములుపదింటితో నుశరీరంబులతోజ్- =న్థూల సూక్ష్మ కారణో 

పాధులతోన్సు కూడి = కలస్కి విషయ + అఖిముఖి - ఐ = శోబ్లెదివివ 

యములకు నెదురుగం (బసరించినదగుచు, తక్ చాంచల్యంబుసలనక్ = 

'ఆ విషయమఘులయొక్ళ. చలనమువలన, తానును = చిద్భిందువును, చలిం 

చుచుకొ = విలోలమగుచ్చు బహి... అనుభవంబుక్ - బహిః = జాగ 

దవస్థ యందు చాహ్యేం్యదియగో చరము లై నట్టియు, అంతః = స్పప్నావస్థ 

యందు నంతరిందియగేచరయు లగునట్టి యు, విషయ = వేద్యార్థ ముల 

యొకు, అనుభవంబుక = అనుభవించుటను, చేయుచుకొ = కావిం 

చుచు, సుషు ప్రీయందుక = శాథన్నినయందు, అజ్ఞాన + ఆకారంబు .' 

అగుచుక్ = తమోగుణమచేం గప్పంబడినదిమై, జొ (త్ + స్వప్నంబ్లు 

యందుక = పైని జెప్పినయట్టు జా గ్రోదనస్థయందును స్వప్నా” 

యందును, బుద్ధి + ఈది + ఆకారంబు ఐ= బుద్ది మొదలగు 
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స్వరూపము గలడియె, తోయచుకొ = తోపట్టుచు, అనాది - కాలంబున 

నుండి = లెక్కు_లేని పెక్కు పుట్టువులకుండియు, ము_కీ + పర్యంతేంబుక = 

పరమపురువ్యపా ప్రీమూపమగుమోక్షము గలుగుదనుక, ఆనంత+4-క ర్భంబులు= 

అేకవిధము లగు వెక్కు.పనులనుు ఆచరించుచుక్ = ఒనర్చుచు, తేత్ + 

ఫలంబులు-అగు = ఆక ర్భలకు ననురాపయమగ గలిగాడు, నుఖదుఃఖములక్ = 

మేలును కీడును, భుజించుచుక = అనుభవించుచు, అవిచార 4 రూపీణి- 

ఐ = అవివేకమే యాకారముగ6 గలడియగుచ్చు నిరంతర + పర్యటన + 

శీల _ ఐన = నిత్యము నిటు నటు దిరుగుటయే [పకృతిగం గలడయగుచుు, 

ఉండుక = ఉన్నది, మతియును = ఇంతియకాకం 

తాం వాయుపు త్త! మణియు న్వినుము. జననీజనకుల చే. దినంబడిన 

మయోగిరమువలనం గలుగు శుక్షశోణితములచేం బుటైనది మై తోలు - 

నంజుడు - నెత్తురు - (కొవ్వు - ఎమ్ములు - సేనలు నను నాజు ఒజులు గల 

యదాపాంచబౌతికం బగు మేనునం దున్న డెబ్బది రెండువేల నరములలో 

నిడయు, పింగళయు, నుపుమ్నయు ననుమూండునరములు పరమ శేవ్న 
tal 

ములు. అందు (ద్రైహ్మగాడియగు సుహుమ్ను యనునాడి నాడులకన్ని టి 

కని నంచూనికము. పొాయుస్తానమునకు రెం డంగుళములమిందను, శిశ్న 
. తియ ప్ర థ్ 

మునకు .ండంగుశోముల దిగువను నున్నమేను నడీమిహ్తీన గుదస్థానము 

వపు (కిందుగ మాందెఫాగమును గలది మై మూండు మూలకోణములు 

- గల మాలాధారచ[క మొకటి గలదు. అది మొదలుకొని మిందుగ సనా 

(సార మను చకముదనుక మేనునకు వెనుక వై పున, వీణియకుం గలమధ్య 

కాండమువలె నరములళిల్ల నుక్చ తి సాన మె కెసమొదలు (బెంచిన వెదురు 
- | (ag) టో టి 6... 

ఇకజ్ణవడువున నుండీ యాజుచకములకు నాధారమై (బవ్నాదండి యనం 

"ఎ నిడుపగు నొక చెద్దయొముక గలదు, దీనికి నాభార మగు మూలా 

డ్ 
చ వ్ 

అవటు 'రవక ముయొక్కం మిందికోణమున నుండి కుండలి యను నోకశ 
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తోం గలనీ దళవివ పాణములకును జఠ రాశ్ని కిని దశవిధ పణవనాదముం 

కను నునికిపట్టయి సావి తియనియు సరస్వతియనియు "పేళ్ళ గలిగి (బవ్మ 

రం[ధముదనుక వ్యాపీంచి యా సుషుమ్నూనాడి యున్నది. దీనికి గడ్డి 

యెొడనము[పక్కలయందు మూలాధారచ కము మొదలు ముక్కుకొనదనుక, 

(బసరించి నరమలగమిచే నల్గుకొనంబడియున్న పీతృయాన యనియు దేవ 

యాన యనియు (గమమున6 బేరులు గల ఇడాపీంగళ అనునాడులు రెండు 

ధూమాదిమార్లమున చం[దమండలమును నర్చిరాదిమార్జ మున సూర్యమండల 

మును బొందుటకు. దగియున్న వై యొప్పన్యు మజీయు, నీ రెండునాడులు 

నాభీ |పదేశమునందు గోడి గుడ్డువడువున నున్న నాడీమండలమునుండి పుట్టి 

నవి; ఇంకను గాంధారి యనియు, వా _స్టీజివ్యాయనియు పేరులు గల రెండు 

నాడికలు రెండుకన్ను లకొనలదనుక _(బాశియున్న వి. పూవు యనియు, 

అలంపూవ యనియు ఆెండునాడులు వీనుల శెంటి నంటియున్నవి; శుక్ల 

యను నొక నాడే కనుబొమలనడిమిపట్టున నున్నది. మజియం ముక్కు యొక. 
"రెండు బిలములును చెవులయొక్క రెండు బిలములును కనుబొమల నడిమి 

పట్టునకు దిగువను గలసియుండు చోటునక శృంగాటక వునియుం, జతుస్పథ 

మనియు బేర్కు గంగ యనంబకు నిళయు యమున యనుెపీరు గల పీంగ 
శయు, సకస్వతి నాంబడు నుషుమ్నయు. గలినినవోటగు (భూవ , ప్రంబు 
[తికూటం బనియు( (దివేణీసంగమం బనియు బిలువంబడుు మజీయు నాలుక 
శొనదనుక వ్యావీంచియున్న సరస్వతి యనునరోము పలుకులను బలికించుచుం 

డున్వు వికోదరి యనునరము భక్యభోజ్య లే వ్యా చోవ్యుము లను నాల్డువిధము 
అగు నన్న రసముల దినుచుండున్యు పయస్విని యనునాడి ౫ళ రునం దుండి 

యాంలినీరువట్టుల గలిగించుచు నుదకము నానుచుండును; ఇంతియ,. 
కాక్క నాభీ పదేకమునందలినాడీమండలమువలన + నుద్భవించిన రక్తయో 
సినీవాలియు, కోహువు ననుమాండునాడులు దిగువవై ఫు వ్యావించియగ 
న్వు వానిలో ర కయనునది ేతస్సును, నీనీవాలి మ్మూ తమను కహ 



పడ్య-౧౬౬_] టీకాతాత్సర్యవి శేపార్థసహితము. తిల్ 1 

రోతిని జె కిం జిమ్మును; శంఖినియు దామినియు నను రెండునాడులు తినిన 

యోసిరఫుంబస చెలం గౌకొని నవా సారమునకు( జేర్చి యందు నమృతరస 
యం ద 

ముగ మార్చును; ఈ నరములు గాక యింకను నూటయొక్క_టి లెక్క్ళగల 

నరములు వృొాదయకమలము న్నాశయించియున్న వి; వానిలో నెకనరము 

మోదుగ వ్యాపించియుండు, ఈనాడీమార్ష మునకు ము_క్ట్మార్డ మని (బహ్ము 

వాదులు పలుకుదురుు ఈవడువున నేర్పజచి వచియించిన నరము లన్ని యు 

[(బధాననాడులు. అందు. బూర్యో కృము లగు నిడయుం బింగళయు సుషు 

మ్నుయు నను నీ మాూండునాడులును. (బధానతమముల్యు ఈ మూండిటిలో6 

గూడ (బవ్మానాడె యనంబడు సుషుమ్న నరముల ెల్ల6 దలమానిక ము, _పెని 

జెప్పినయ ట్లడ్డుగను మో(డుగను [కిందుగను వ్యావించి మిగుల నూకు శరం 

థ్రయులు గల యబువదిశిందుజేల నరములయందునుం గదలుటయు పరు = 

గిడుటయు, వణతటయు, ముణుంచుట యు, నెండించుటయు నను గుణం 

బులు గల (పాణము మొదలగు (పధానవాయువు వైద్కు నాగము మొదలగు 

నుపవాయువు లై దును( దిరుగుచు. నుండున్యు ఆ దశవిధ వాయువులలోం 

_బాణ వాయువు హృత్ప)) దేశ మునందుండి యిడయు. బింగళయు నను కెండు 

నాడుల విలములనుంజి మయెగయూపిరి యాకృతితో. చెక్ "వెలుసడీ పందెం 

డంగుళములదనుక "నేగి బమహావాయువునందు విలీనమగున్యు అపానమను శాలి 

దిగయూవీరివూఫుతోం. (బాణవాయువునకు నఖిమఖముగ చేగుచు గుద 

(ప్రదేశమునందు నిలిచి _కిందుగ వ్యాపించియున్న మూండునాడులవలన మల 

|| మూ తౌదివి సర్హనమును జేయుచుండును; ఉజానవాయువు కుత్తుకయం దుండ్తి 

డెంవమునందుం గల నంకల్పవికల్పములచేత నాలుక దవుడలు "మొదలగు 

' నెనిమిదిస్థానములవలన వాబ్మయము చెల్ల నుచ్చరింపంజేయుచు దజట్టమగు 

ఎదురే వచ్చునపుడు ఇంగదియను. లెల్ల శ సాదివిషమయములనుండి మరలించి 

"కువ వచ్చున పుడు మరల శ స్టాది విషయమలయందు వ్యాపింపంజేయుచు 

6 ద క్తత్య_ర్మానురూపంబు లగు వుణ్యపాపలోకంబులకు రాకపోకల 



పీర్2 వీతారామూాండ నేయసంవాదము [ఆశ్వా-ం, 

జేయుచు నగ్నిరూపమునను జం్యదరూపమునను సుషుమ్నా నాడీబిలము నవ 
లంబించి [బవా రంధ్ర యునకో మీదుగ నేగును, వ్యాన మను పవమానన్సు 

మేం (గమ్మి పెనుండు చలువ వేండుములలోనికి, లోనుండు జలువవేండృ 

ముల బె కీని గలుగంజేయుచుం దినినయోగిరఫుబసల నంతకటం బట్టించు 

చుండును సమాన మను పవమానము బొడ్డుపట్టున నుండి క డుపుచిచ్చును 

మండునట్లు గావించి జంతువుల చే భుజింపంబడు భమ్యభోజ్య లే న్యాపానీయ 
ములను శాన బచనముగావించి నరముల కన్ని టికిని విభజించి యిచ్చు 

చుండును; నాగమను నాశుగము తేనుసును గూర్చు మును పవనముగను రెప్ప 
లను చెజచుటన్సు కృకర నును వాతము తుము తు దేవద త్తమను మరుత్తు 

ఆవ్రలింతను, అంతటను వ్యాపీంచియుం డెడు ధనంజయ మనుననిలము చచ్చి 

* నప్రుడుగూడ మేనువిడువక యొడలునకు. బొంగును గలిగించుచు నుండును, 
ఇల్తెజంగునం బదివిధంబు లగు -గాలులతోం గలనీ జ్ఞ నెం్యదియములతోడను 

క రేందియములతోడను గూడి కామ్మకోధ లోభ మోనామద మాత్సర్యముబ 

మొదలగు వికృతులతో సమన్వితంబై న డెందంబు శ బ్లాది వివయమయులవలన( 

గలుగుముదమును బడయుటకు (శ్ _తాదీం[దియగోళములకు నభిమఖ మగు 
చుం గర్లేం దియము చేత వా్యగూపమును వాద్యాదిరూపము నగు శబ్లజాతేమును, 

చళ్చేం[ దియము చేక మెల్తేన - గట్టి - వేండి _ చలి. మ్మిశము - అను నెదు 
విధములగు స్పర్శ మును, నయ నేం్యదియము-చేత నెజుఫు తెలుపు నలుపు పసష్ట 
ఆకపసవు - మ్మిశము _ అను నాజురంగులుగల రూఫులను, రస నేం దియమ 

చేశ తీవీ పులుసు చేదు ఉప్పు కారము ఒగరు అనునాజురసములన్సు (ఘా! 
ణేం దియముచే మంచివాసన చెడువాసన మశ వాసన అను ము త్తెఅంగులగు 
తావులను అనుభవించుచ్చు మజీయు వాగిం దియయు వేం బలుకులను, పాణీం 
(దియము వేం బకిగవాణమును, చర ణేందియము వే గమనాగమనములను ప్కాల 
య్విర్శదియము వే మలమూ తౌదివి సక నమున్యు ఆప స్థం్యదియము చే స 

సుఖమును గావించుచుండును, ఆమనన్ఫును సాధనముగంజే నీకొని పూరో 



పద్య-౧౬౭.] టీకా తాత్సర్యవి శపార్ధసహిత ము. వీర్తి 

క (పాణాదివాయువులయొక్కాయుల జి త్రమయుక్క_యుం జివర నుండు 

నదియు, కర్తృత్వము భో క్రృత్వము మొదలగు గుణములతో గూడినదియు 

నగ బుద్ధి యొప్పుచుండుు; నీ బు మన్యే చిద్బిందు వనంబడ్యు నిది సమ _స్తమలైన 

కార్యవర్షమును ద త్తతారణమయులను నవలంబించి సమ స్పచి క్రనంస్మార 

ములతో సంబంధించి యుండునుగాన మనస్సుతోను దశవిధభబాయువుల- 

తోను దశేందియములతోను స్టూలనూక్ష్మశరీరములతోను గలసి శబ్దాడి 

విషయములకు నెదురుసని యా మనోవాయు శరీరచభలనములవలన6ం చాను 

గసాడం గదలాడుచు చావ్యూావిమయ ములను చాంతరవివయ ములను నను 

భవించుచు గాథనిగయందు నజ్ఞాన స్వరూప మగుచ్చు మెలయకువయందునుం 

గలయందును బుద్ది మొదలగు మూపు గలది మె తోపట్టుచు మొనలులేనితతి. 

నుండి మోక్షము గలుగుదనుక “పెక్కు_చెయువులం జేయుచు, నాకర్థాలకు. 

ఫలము లగు నెలమియిడుమల౧ గుడుచుచు నాత్మా నాక్మవి వేచనము "లేక 

యెల్ల పుడును (దిమ్మురుచునుండు వెండియునుం ౧౬.౬ 

అవ. పూర్వము సాధారణముగ నిశ్లేశింపయుడిన చిది 0 

దువుయొక్క_యు గళ యొక్క_్యయు: (బణవనాదముయొక్క_యు 

స్వరాపమును వి శేహాకారముగం జెప్పుచున్నది. 
క, (పతను పాణమనో[గ 

స్థిత బుద్ధియె బిందువందు6 $ జెలలగెడునాత్మ 

(పతిబిరీబమె కళ్ళ పవనో 

న్నత ఘూషమె సుమ్ము (పణవీ నాదము వత్సా | ౧౬౭ 

టీ, ప = ఫు తకా, బిందువు=తో"ల్లి చెప్పంబడిన చిద్బిందువు, 

[ప...బుద్ధి - (పతను = అన్నమయకోశమగు స్థూలదేవామునకును, (పౌాణజు 
|| అమమయ కోశములోం జేరిన పూర్యో కృ కదశవి నవాయువులకును, మనః = 

శ్వ యకోశ మస సంకల్ప బిక కల్పాత్శక మనస్సునకునుు అగ = 

259 



జైర్ఉ వీశారామాంజ నేయనంవాదము [ఆశ్యా-ం, 

దుగ స్ట్ = ఉన్న బుద్ధియె = విజ్ఞానమయకో కాత్మక మగునుతిరే 

ఆగును = (పంచకోళములలో నాలుగవదియగు విజ్ఞానమయకోళ మే బిందు 

వనంబడును ), అందుక = బుద్ధిరూపమగు నాచిద్బిందువునందు, చెల 

గడు క ఆక + (పతిబింబము శీ d= ఆనంద స్వరూపుడగు పరమాత్సుి 

యొక్క యంతర్యామిరాపమునం. (బతిఫలించుటయొ, కళ = వూర్యో క 

చిత్మ_ ళావి శేషములు, (ఆనందమయ కోశాత్శక మగు భగ వదంతర్యామి 

రూపమే కళ యనయిడున్యు, పవన + ఉన్నత + ఘాశేషము - ఎ=ఐ(పాణాది 

చాయువులయొక గొప్పధ్యనియె, (ప్రణవ నాదము= తొలుత 'జెప్పయడీన 

పది తెజంగులు గల యోం౦ంకారనినాదము సుమ్ము = నుమో (గర్భునోళము 

నందు. _బాణాదివాయువు లుచ్చా సనిశ్శా వ్రసరూపమునం (బసరించునపుడు 

నలుగు నాంతరధ్వనియే పూర్యో కృదశవిధ్యపణజవనాద మగును.) 

శా. అన్నమయ [(పాణమయ మనోమయ కోళములకు నతీతం బగు 

విజ్ఞానమయకోశ మే చిద్బిందువు ఆ చిద్బిందువునందు. (కతిఫలించ్న 

దానికి (బకాశకం చై యానందమయకోళాత్మకం బగు భగవదంతర్యామి 

రూపమే చైతన్యకళ యగును. మటీయు గర్భగోళ మనం (ైబాణాదివాయు 

వులసంచారమునలనం_గలుగు నాంకరశబ్ద మే (పణవనాద నునంబడును, 

క, ఆ నాదవిందుకళలం 

గానంబడుచుండువానిం శ గనుపురువ్వుంటె (ప 

జ్ఞానఘనుం డై నరాముండు 

నానావిధ తత్త (మాలకు $ నాథుండు పుత్రా. ౧౬౮ 

టీ. ఆ+ నాద4విందు+కళలక్ = పూరోో క్షయ లైన (పణననాద 

ములయందున్సు జీవరూప మగు చిద్నిందువునందును, స్వాంశ భూతము లగ్న 

చైతన్య కళలయందును, కానంబడుచుండువానిక =పరిదృళ్యమానము. 

సమస పదార్థము లను కను+ పురుషుడు - ఎ జ సర్వసాతీయై యవ 



పద్వ-౧౬౮-.] టీకా తాత్సర్య వి శేపార్ధసహితము. శిక్క్ 

కించుచున్న యానందమయం.ండగు పరముపురుసు6డే, (పజ్ఞాన + ఘనుండు= 

సర్వజ్ఞుండగుట చేం (బక సృ జానసంపన్ను డు ఐన + రాముడు = ఐనట్టి 

యీ; శ్రీరామచం[ దుయడు, [మజేయు నికండు], చానా + విధ + తత్త్వ 

ములకుక- = చిదచ్మిదూపములవేం బలువిధములగు భగవ చ్చేవభూతము 

లైనవస్తుజాత ములకు నాభుండు = ఈశ్వ్యరుండు, అగును. 

తా. పూర్నమునందు వివరింపబడిన దశవిధ (పణవనాదముల 

యందును చిడి ందువునందును, కళ అలయందును దోచు నశేవషవిశేషములక 

సౌక్షీయుల జిదచిదాళ్ళకము. లగు చతుర్వింశతితత్త్వములకు నధీశ్వరుం 

డున్కు (బభూతజ్లానముచె సర్యాధికుండు నగు నా పరమపురుషుండే యీ 

రామచం[దు(డు, ౧౬లా 

న లం ద్ అ. ఇట్లు (పసకాను[పన కృంబుగ నాడివిభాగంబును 

సాదవిందుక శాన్వరూపనిరూపణంబును గావించి, వాయువునో 

నిగవామునకు మూలకారణ మగు వాంసత త్రానుభ వమును 

““అటిబిందువు చాంచల్య మణంగ జందు హంసత త్త (ంబు 6 ర్త లి 

నెజుగకి” అని యుషకమింపయుడినదానిని నుపటేళించు 

చున్నది. 

వ - న నీ. అట్టి (శ్రీరామత$త్తాభాసకళతోడ 
నెనసినయాబిందు $ వెల్ల వొద్యు 

హా © 

మార్తాండ చం దాగ్నిశమండలాన్విత సూత్సు 

చతుర గమునకు $ సరి నధోము 

ఖంబుగా నున్నహ్ఫృ4త్క_మలంబులో బపా 

ర్ముఖ మై స్వవిషయానుశభూతిం దగిలి 

మానక పవమానళనూనసేం[ దియ దేహ 

సంగతి నూరక 4 సంచరించు 



56 సీశారామాంజనేయసంవాదము  [ఆశ్యా.గ, 

“కే, నట్లు గావ్రన దశ నాడి$ కాంతరస్థ 

దశవిధేం[దియపవనచి$ తముల నెల 
ఆలి | ౧ 

వాంసత త్రాగనుభ వమున $ నడంచి నిలిపి 

యచలముగం జేయు మంతట 4 నాంజనేయ ! ౧౬౫౯ 

జీ, ఆంజనేయ = ఓ అంజనానందనా |! అట్టి... తోడకా - 

అద్ది = మీద బలుకంబడిన, (శీరామ = పరవానుదేనుని పూర్ణవిభన 

రూఫుండైన |క్రీరామచందునియొక్క_, తత్త్వ = పరత_త్త్వముయొక్క, 

ఆభాస - “తదను పవిళ్య సంచ్చత్యచ్చాభవత్ ”” అనుట చే నంతర్యామి 

రూపమున |బవేశించిన, కళతోడకా = ఆ చిక్కళతో, ఎననిన + ఆ 

బిందువు = కూడుకొనియున్న జీనరూపమగు పూర్చో క్తబిందువు, ఎల్ల + 

(పొద్దుక్ = ఎల్లప్పుడును, మార్తాండ... అగమునకుక్ - మౌరాండ = 

ఆదిక్యునియుక ్క,_ యు, చంద = చందునియొక్మ.యు, అగ్ని = చైశ్నా 

నరునియొక్క_యు, మండల = మండలములతో, అన్విత = కలసీయున్న, 

నూకు = పరమసూకు మైన, చతుః = నయ నేం దియముయొక్క_, అగ 

మునకు జ మో(దిభాగమునకు, సరికొ = తిన్నగ, అథోముఖంబుగాక్ అ 

తలవంపుగు ఉన్న + వాక్కమలంబుతోక్ = ఊండినట్టి వృదయార 

విందముతో. గూడి, బహీరు శఖము - ఐ జ వెలుపలికి వ్యాపించిన చై స్వ+ 

విషయ + అనుభూతిక్ = తనకు గోచరము లగురూపాదుల యనుభవము 

నందు, తగిలి = చిక్కి, మానక = ఆ విషయానుభవమును వదలక్క పవ 

మాన... సంగతిక్ _ పవమాన = వూర్వో క్రమ లగు (ప్రాణము మొదలగు 
శాలులయు, మానస జ మనో బుద్ధి చిత్తావాంకారమలయు, ఇంద్రియ ఇ 

చతురాదులగు నిందియములయు, దేవా = న్థూలశరీరఠయమయొక్క_యు, 

సంగతిక = కలయికచేత, ఊరక = తెంపులేక, సంచరించుక్ = జనన 

మరణాదిరూపమగు సంసారచ్యకమునందు. బడి తిరుగుచునుండును ; 



పద్య-౧౬౯.] టీకా తాత్సర్యవి కేపార్గ సహితము. తత్ర 

గావున = ఆరీతి6 దిరుగుచుండుట చేర, దశ...చి త్రమలక్ - దశ + 

నాడికా = నరములకే న్నిట్కిని ముఖ్యము లెన యిడాపింగళెాసుషుమ్న్మ లను 

మూండునాడులును, నాలుక కొనదనుక వ్యాపించియుండు సరస్వకీనాడియ, 

నన్నములను దిను విశ్వోదరియుం గంఠడదేశంబున నుండు పయస్వినియు 

శుక్షంబును వెడలించుర క యనునాడియు, మూత్రంబును బైకిళదోయు సినీ 

వాలియు, మలంబును దిగగదోయు కుహూ నాడియు, భ్ వీ తాన్నరసముఠఅ 

నమృతరూపముగ మార్చు శంఖినియు (లేక సౌజామినియు) నను నీపదినర్ 

ముల యొక. అంతరస్థ = మధ్య(పదేశమునం దుండెడ్కు దశవిధ + 

ఇండియ = చతురాదులగు పదియిందియములన్కు పవన = పూకో క్రరీతిసి 

బది తెజంగులం గల (పాణాదివాయువులనుు చి కమలక్ = మనస్సును, 

ఎల్లక్ = వీనినన్నిటిన్సి వాంస + త్త + ఆనుభవమునక్ =పూర(ో కృ 

రీతిని జీవరూప మగు వాంనయొక్కొ_ వస్తుత త్తమ నెజుంగుట చేత, 

అడఃచి = న్మిగహించ్కి నిలిపి = విషయములయందుం బడకుండం జేసి, 

అచలముగక- = చలియింపకుండునటులు “చేయుము = ఒనర్పుము, అంత 

టక = పిమ్మట, ముందున కన్వయము. 

తా. ఓ యాంజనేయా ! పరమపదనాథుం డగు [శీరామచందుని 

యొక్క పరత శ్వసంబంధ మగు (పతిబింబకళకు (అంత ర్యామిమాపమునక్షు) 

"శేషభూత మైన (పృథక్సిద్ధము కాన్ని పూర్యోో క చిద్బిందువు నిరంతరమును 

తేవోమయము లగు సూర్యాదికాంతుల ననుసరించి యాయామాపంబుల 

(గ్రహించు పరమసూక్కుమైన నయి నేం దియస్థానమునకు తిన్నగ నున్న దె 

పెకి (బసరించుటకు6 దలవంపుగ నున్న యంతఃకరణపద్శమున్ ( గజసి 

(పపంచాఖిముఖమై తనకు గోచరము లగు నకల పదార్గయుల ననుభవమునందలి 

యాస కిని విడువక (పాణాదివాయువులను మనోబుద్ధిచి తావాంకారములయు 

జ్ఞా నేం్యదియ కర్శేయ్యదియములయు న్ధూలో పాధియొక్కాయా నంబంధము చే 

“క్నిదామములేక తిరుగుచునుండును గాన్క వెనుక జెప్పినయట్లు (ప్రధానము 



శీక్రి - వీతారామాంజనేయసంవాదము [అశ్వా-౧, 

లైన పదితెజంగులం గల నరములనడుము నున్న యా జ్ఞ నేం దియ కళ్చేం[కి 

యములను (పాణమలోనుగాంగల పదివాయుంవులను నంత ఃక రణ చతుష్టయ 

మునుగూడ “వినుము పాలునీళ్లు _ విభజింప నేర్చిన 1 పరమపహూంసప'ది6 4 

(బవిదితాద్య ! పరమవాంసు.డైన + పరమవాంసు6 డసార | సారములను 

బంపం + జూలు ననఘ 1!” అని వెనుక( జెప్పంబడినలతుణము గల పరక 

హంసస్వరూపముయొక ్క- వస్తుత తము ననుభ వించుచుండుట చేశ బర్జీ 

నిగ్రహించి తొంటియట్లు తిరుగకుండ నొనరింపుము. ౧౬౯ 

అవ. పూరో_క్ష మగు హంసతత్తా్వానుభవమును విశే 
పూశారముగం చెలుపుచున్నది. 

ఆ. ఇం[దియముల న్మిగశహించి (పాణములతో 

మానసమును గూర్చి $ వానితోడ 
హంస యనంగ నొప్పు $ నక్షరద్గయము యో 

జించి సంతతము భ?4జింపవలయు. ౧౭౦ 

ట్రీ, ఇం దియములక్ = చత్ఫవు మొదలగువానిని, నిగ్రహించి = 

ఛావ్యాములగు రూపాొదివిషయములయందుం బడకుండ. జేనీ, (వాణముల 

తో౯ా=(పాణము లోనుగం గల వాయువులతోడ, మానసమును = అంతః 

కరణచతుస్టయమును, కూర్చి = కలిసీ (వాయుధారణ చే మనోని[గవామును 

జేసి, వానితోడకా = ఇట్లు నిగహింపంబడినయిం దియములు (పాణములు 

నంఠఃకరణము నను వీనితో, వాంస4 అనక హంస యనంబడు అక్షర 

ద్వయముక్ = శెండువర్గములను, యోజించి = కూర్చి (పరవాసుదేవుని 

మూ ర్తిపంచకములో సూత్మురూప మగు పరమవాంస త_త్త్వ్యమునందు 

యాగాభ్యాసబలముచే నిగహింపయిడిన యిం(దియానిలములతో 6 గూడిన 

చిల్తవృ తిని (కీవారియందు. జేర్చి సంతతము = నిరంతరమును, భజింప 

నలయుక = ఆ [శీవారినే భ్యానించుచు నుండవలయును, 
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తా. తొలుతం జతురాదు లగు నిం్యదియముల వ్యాపారముల నెల్ల 

నుజ్జగించి కేదకపూరకకుంభకములచే న్మిగహింపయడివ వాయువునందు 
జి సవృ త్తిని నిలిపి యా చిక్తవృ ల్తిని బరమవాంసకబ్దవాచ్యుః డగు (శ్రీవారి 

యందు. జేర్చి “వాం సోవాం నేతి సదాధ్యాయన్ సక్వేషు దేహేష వ్యావ 

గతే యథా హ్యాన్నిః కా స్టేషు తిలేషు కతైలమివ తం విదిత్వా నమృత్యుమా 

పోతి” కప్టెలయందు నిప్పును నువ్వులయందు నూనెయు నపృథక్సిడ్డ 
సంబంధమున నున్నయట్లు తనకు శేవభూతము లగు సకలజీవకోటులయందు 

నంకే ర్యామిరాపమున వ్యాపించియున్న యాపర వానుడేవుని చెలిసికొని నిరం 

తరమును ధ్యానింప సంసారరూపమగు మృత్యువును చాంటనగును, 

వ. అది యె రం శని, ౧౭౧ 

టీ, ఆ ఫురుపో క్ర్షమభజన పకారం బె ట్లనిన. 

సీ. అనిశంబుం బచ్యాసో నాసీనుం జై చూపు 

లమరంగ నాసికాశ్యగమున నిలిపి 

యిం(దియంబుల నెల్ల $ నిట్టట్లు న్రానీక 

వుదిచేతం దిరముగా $ గుదియంబట్టి 

(పాణాదిదశ విధశపవనంబులను వికా 
రము లంటకుండ. జొశక్కముగ నునిచి 

కానురాగాదిసం$క ల్పవర్టనముగా 

స్వాంతంబు నరసి నిశశ్చలముం జేసి 

"తే. యనిలమానసములతోడ $ హంసమంత 
మమర6 గూర్చి జపించుచు శ నంతమింద 
హృదయనభమున బిందువు $ గదలకుండం 

జెంపుగా నాదకళల ఏవీశ్రవీంపవలయు. ౧౭౨౩ 
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టీ, పద్మాసన + అనీనుడు- ఐ “ఆస్య తే౭.|తవా౭. చేశేత్యాసను 

భద శ్రవదహయ సం నివేశస్యాసనం పద్బాసనం'” విక సించిన తామర పువ్వు 

వలె నవయవములకూర్చు కలది పదానాసన మనంబడు లక్షణములు గల 

యాసనవిశేనవమునందు ౬ గూర్చుండినవాండ్రై. చూపులు = చూడ్కుూలను, 

శాసికా + అగమనక్- = ముకు_యొక్కు_ కొనను, అమరక - కక్ = 

చేకియుండునట్లు, అనిశంబుక్ = సంతతము నిలిపీ = ఉనిచ్చి ఇంది 

యంబులక్ -_ ఎల్లక్ = జ్ఞ్వానేం దియములను కర్చేం డియములన్సు ఇట్టు 

అట్టు పోక ఈకజ ఆయారూపము మొదలగు తమతమవిషయములయందు. 

(బ్రసరింపనీక్క మదిచేతక = పరిశుద్ధ మగు చి త్రమచేత, తీరయగాక్ = 
నిశ్చలము లగునట్టు కదియక" - పట్టి = బలిమి యడంగ న్మిగహించి, 

[పాణ + ఆది + దశవిధ + పవనంబులక్ = (పాణము లోనగు పది 

“తెజుంగు లగు గాలులను వికారములు = కదలుట మొదలగు తమతమ 

పనులు అంటకుండక =ముట్టక యుండునట్లు, చొక్ళముగక్ =నిశ్చలముగ, 

ఉనిచి = ధారణచేస్కీ కామ...కాక్- - కామ = కోరికయు రాగ = 

చారప్రుత్వోదులయంగలి (పేమయు, ఆడి = క్రోధ లోభ మోవా మద 

మక్చరముళలు మొదలగువానియందు సంకల్ప = ఆలోచన, వర్థనముగాక్ = 

లేకయుండునట్లు, స్యాంతేంబుక = అంతఃకరణమునుు ఆరేసి = పరికించ్చి 

నిశ్చలము చేసి = నిలుకడ గల చానినిగం గావించి, అనిల + మానస 

మల తోడక్ = శేచశకాదులవే ధారణ చేయబడిన వాయువుతోను 

వాయుధారణ చే న్మిగహింపంబడిన వృూదయముతోను, వాంసమం[తము - 

సః = అశేవ, వి కేసవిశిష్టుం డగు పరమపురుషుడు అవాం = అతనికీ 

"శేవఖూతుండ నగునేను (ఆయితిని) అనునర్భమ గల వాంసమం్మతమును, 
అమరక = సరిగ, కూర్చి = కలియంబేస్కి జవించుచుక్ = పురశ్చరణ 

శావించుచు అంతమిందక్. ఇ అటుకరువాతను, వాదయ + నళ 

మునక =చితాకాశమునందు, బిందువు = చైతన్యవిందువ్వు కదలకుండక = 
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చలింప కుండునట్లు, పెంప్రుగాక్ = తడేకనిస్థగ నాద + కళలక్ = 

దశవిధ పణవనాదములను పూర్చో_క్షచిత్క_ళలన్కు వీకీంపవలయుక్ || 

చూచుచుండవలయును. 

తౌ, “తత స్ట్ సుఖ మాసనం *” అను పతంజలిన్మూతమునందు6 

'జెప్పయిడినట్టు నిశ్చలంటును సుఖకరమునగ పద్య్శాసనమునందు6 గూర్పుండి 

“ నుష్రాద్రేశ్లే (పతిస్టాష్య స్థిరమా సనమాక్శనః | నాత్యుచ్చి కం నాతినీచం 

చీచాజిన కుళోత్తరం |! తతొకాాగం మనఃకృత్యా యతచి కేం దియ 

1కియః | ఉఊపవిశ్యాస నే యుంజ్యాద్యోగ మాత్న విశుస్టయే | 'నమంకాయ 

శిరో గీవం భారయ న్నచలం్థరః | సం_పేత్యు నాసికరం స్వం దిశ శ్వా 

నవలోకయక్- 1 (పళాంతాత్నా విగతఖీ ర్పషివ్యాచారివ కే స్థితః 1 మన 

నృంయమ్య మచ్చితో యుక్స ఆనీత మత్ప్సరః | యుంజ శ్నేవం సదా 

తానం యోగీ నియతమానసః | శాంతిం నిర్వాణపరమాం మళ్ళ్సంస్థా మధి 

గచ్చతి ” అని గీతాళా_స్త్రామునందు ర్రీఛభగపంతునిచే నుపచేశింపంబడిన 

యట్లు ముక్కుయొక్క_ చిట్టచినరను దృష్టిని సమకూర్చి “త తెొకాాగం 

మనః కృత్వా యతచి కేం దియ| కియఃి ” అనుట చేతం జతురాదులగు సమ 

సెందియములను రూపాదివిషయములయందు. బోకుండునట్లు న్మిగహీంపం 

బడిన మనన్ఫుచే నడంగందొక్కి. (పాణము లోనుగా6 గల యాభ్యంతర 

వాయువుల నన్నిటిని నుచ్చ్వా సనిళ్ళా స్రసరూపంబులగు శమకమకృత్యముల 

యందు. జిక్కు_కుండ నిశ్చలముగ ధారణచేసీ దానేషణ ప్ర కేరేవషణ ధనే 

వణములు మొదలగువానియందలి సంకల్ప వికల్పములు లేఫండునట్టు ఆంత: 

కరకవృత్తులను నిిగహించ్చి పూర్వ క్త కరీతిని కేచకపూ పూరకకుంభ కాభ్యాస 

మచే ధారణచేయంబడిన వాయువును వాయు ధారణానళశ మున నిశ్చలమగు 

చ్చి త్రమును వాంసమంతౌర్థ మర్గమగు పరవస్తువునందు. జేర్చి యావాంస 

భుంఠపురశ్చర్యం జేయుచు నీన్నుటం జి తాకాశమందు6 బూర్య్వో కృ 
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చిద్బిందువును నిశ్చల యగ కేసి చిణిచిణి పభ్ళతులిన దశవిధ పణవనావ 

ములను సూర్యాన్ని చందకళావి శేషములను బరికింపవ లెను. ౧౭౨౩ 

అవ. మో౭దం జెప్పినయట్టు “సోహం సోహం సోహం సో” 

అని యఖండాకారముగ జపియించుచుండ “హంసో” యని 

పీనంబడు హూంసపదముయొక్క_ యతు.రార్థమును వివరించు 

చున్నది. 

అ. నాదబిందుకళల $ కాది యె (దష్ట మై 

సర్వదృశ్యములకు ఫ సాత్ యగుచు. 

జిత్స (రాప మైన శీరానుత_త్హ( మా 

ననుల మగు వాకార శ మాంజనేయ ! ౧౭౩ 

టీ, ఆంజనేయ ! నాద + బిందు 4 కళలకుక్ = దశవిధేంకార 

నాదములకు చిద్బిందువునకు చిత్క_శలకున్సు ఆదియై= హేతుభూతమున్సు 

(దష్ట్రమై = పరికించునదియును, సర్వ + దృళ్యములకుక = చూడంబడు. 

పదార్థముల కెల్ల, సాక్షీ = కనుంగొనునదియు, అగుచుక్ = అయి, చిత్ + 

స్వరూపము = శుద్ధ చై తన్యమే యాకారముగం గలద్కి ఐన జ అగు, 

(శ్రీరామత త్ర గమ = పరమపురుషుని విభవయాపు డగు (శీ రామచందుని 

మొక్కా వస్తుత త్త్వ్వము, అమలము + అగు + వాకారము = సకార 

బిందు సంబంధము లేని కేవల వాకారము జెక్ జ అగును. 

తా. ఓ యాంజనేయ ! వాంసళబ్దమునందలి వాంకారము పూర్యో క్త 
'నానవిందుకళలకు మూలమున, వానిన్వరూపమును బరికించునదియు, 

(ప్రపంచమున? జాడంబడుపదార్థ ముల "కల్ల సాశీయుం నగు కెలివియే 

రూఫుగం గలది యను (శ్రీరామచం(దుని న స్తుత త్త ప్ర మగును. ౧౭౩ 

అవ. ఇంక వాంసశ బ్దమునందలి కడపటి సకారముయొక్క_ 
యర్షమును జెప్పుచున్న ది. 
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తే. మహీత చేహేంద్రియ పాణశమానసాది 
దృశ్యరూపిణశీయును జడాశత్మికయుం (దిగుణ 

కలితయు, ననాదియు, మహోవిశకారి మైన 

పకృతి యగును స కారంబు శ పరమపురువ ! ౧౭౮ 

టీ. పరమ + పురున = సరత్పురుపుః:డ వగు నో వానుమానుడా, 
సకారంబు = వాంనపవమునందలి స యనునకురమును మహిక,.. యును. 

మహిత = పె _సెవన్నెలు గల, దేనా = స్థూల సూత శై కారణ శరీరము 

లును ఇంద్రియ = చతువు లోనగు పదియిందియములునుు (పాణ = దళ 

విధవాయువులున్కు మానస = అంతఃకరణ చతుషస్టయమున్కు ఆది = 

మొదలుగం గల దృశ్య = పూర్వ కరీతిని సర్వ్యసాక్షీయు వాకార 

వాచ్యు(డు నగుపరమాత్నునకు గోచరము లగుపదార్థములే, రూవీణియు ఆ 

స్వరూపముగం గలదియు, జడాత్మికయం = చేతనా చేతనములలో నచేతన 

మయయు, (తి + గుణ + కలితయు జగ సత్తరజ స్త్రమసాం సామ్యా 

వస్థా (పకృతి: 7” ఆను కావీలస్మూతేమునుబట్టి సత్త్వరజ_స్తమోగుకాత్మి 

కయు ఆనాడియుక “మూలే మూలాఖఫావా దమూలం మూలం = 

మూల్యపకృతికి మూలము (కారణము లేదుగాన _'నామూల పకృతి 

యమూలము (అశాది)” అను సాంఖ్యసూ[తముజేం దనకు వేజొొండు కార 

ఇము లేనిదియ్సు మహోావికారి “(ప్రకృతే ర్మహా నృవాకో౭_వాంకారో 

2_వాంకారా త్పంచత న్మా_తాణ్సి ఉభయ మిందియం, త న్నా లేభ్య స్థూల 

భూతాని *” అని సృప్విక్రమయును (బతిపాదించు సాంఖ్యనూతముబే 

మవాత్త గ్ల (మ మొదలగు (పక్చతివికృతినంఘాక మెల్ల మూల పకృతి 

యొక్క వికృతి గాన మవాదాదియాపమునం బరిణమించినదియు, ఐన + 

(పకృతి = అగునట్టి మూల్యపకృతి, అగును వూర్వో క్తసకార మగును, 

తా. శీ పురుష శేస్టుండ వగు నాంజనేయా ! వాంసశబ్దమునందలి 

సకారము పంచీకృతపంచమహాభూకములవలన _ నుత్సన్న మైన న్ధూలశరీర 
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మును నపంచీకృతభూతత న్మాత్రలకార్యము లగు జ్ఞ నేం డ్రియములున్సు, 

మతియు వాశగాది కల్ళేం్య దియములును, దశవిధవాయునవులు నునోబుద్ధి 

చిళ్తావాంకారములు మొదలుగా గల పరిదృశ్యమాన పదార్థ ములే స్వరూప 

ముగం గలదియుం గేవలకా రె బ్రకగమ్యయు నచ్మిదూవిణియు సత్త్వ 

రజ _సమోగుణములసామ్యావస్థ చే నొషప్తూచున్నదియు మవాత తత్త్వము మొద 

లుగం గల పదియాబువికృతులు గలదియు నగు మూల పకృతియే యగును, 

అనలా మూల, పకృతి వాంసశబ్దమనందలి సకారము బేం జెప్పంబడుచున్న 

దని తాత్చర్యము. ౧౭౪ 

అవ. ఇట్లు చిదచిదీశ్వరులలో మొదట హంసపదము 

నందలి హా కార మోశ్వరుం డనియు సకారము అచి _త్తగు[ పకృతి 

యనియు౬ జెప్పి యింక6 జ్మిదూపుం డగు జీవుని స్వరూపముం 

దెలుపుచున్నది, 

క. వినుమా పురుష పకృతుల 

ఫఘన తాదాత్య్యంబు మధ్య$గతబిందువు గా 

వున వాంస యనంగ జీనుం 
డనిలమనొయు కు. డగుచు $ నతండు వెలుంగున్. ౧౭౫ 

టీ, ఓ యాంజచేయ్యా వినుమా = నేను జెప్పుసంగతిని సావధాన 

ముగ నాలకింప్రమ ఫురువు - (పకృతుల = వాంసశబ్లమునందలి వాకార 

మువేం జెప్పంబడు పరమఫురుషునియొక్క్యయు, సకారముబేం జెప్పంబడు 

జడమగు _పక్చతియొక్క_యు భన - శాడాత్శ్యంమే = మికుు_టమగు 

శషిశేవభావమ్ము లేక శరీరిశరీరఫావము, మధ్య - గత -_ బిందువు = 

వాంసపదమునందు వాకార సకారములకు నడుమనున్న పూర్తానుసాారము 
ణ వ 

"కావ్లనక = అగుటంజేని వాంన - అనణగకా = వాకార పూర్షానుస్వార 
1 

సకారసంఘాతరూప మగు హాంసశబ్దవాచ్యు. డయి, జీవుండు = చిడాక్శ 
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కుం డగు _పుక్యగాత (అగును, అతడు = ఆజీవుండు, అనిల _ మనః - 

యుక్తుండు = (పాణము లోనగు పడివాయువులతోన్కు అంతఃకరణచతు 

స్వయ ముతోనుం గూడుకొనినవాండుు అగుచుక = అయ్యి వెలుంగుక = 

ఒప్పును. 

తా. ఓ వానుమానుండా ! భగవ త్త త్త (మను గూర్చి నేను జెప్పు 

సంగతులను పావధానముగ నాకర్థి ంపుమ్యు వాం'సశ బమునందు నడుమనున్న 

నిండుసున్న పరమపురుషునకును6 దచ్చు క్రీ యగు (పకృతికిని గల యాత్మ 

శరీరమాప మప జాచాత్మ్య్యమును డెలుప్రుచున్నది. కనుక వాంస యన 

జీవుడు ; ఆ జీవుడు (పాణాదివాయువులతోను నంతఃకరణముతోను 

నిత్యము నగలసియుండు ను. ౧౭౫ 

అవ. ఇట్లు వై మూండుపద్యముల చేత. బరమాతుని 

యొక్కయుం (బకృతియొక్కయుం (బత్యగాత్తు. డనంబడు 
జీవునియొక్క_యు స్వరూపమును వాంసళబ్దనిర్వ్యచనముచే వివ 
రించి హృత్సుంజరీకమున హంసకశబ్దవాచ్యు. డగు జీవ్రనియొక్క 

సంచార క్రమమును నుపటేశించుచున్నది. 

వ, ఇట్టు నిర్వికారుండై నపురువునకుం గవలజడాతి తృికయెనప్రకృ 

తికిం (బత్యేకంబుగాం గర్హృత్వభో_క్త ్ర తా్టేదిరూప సర్వ 
సంసారంబు ముటింప దట్టుగానున హ కారస్వరూపకుం డై డిన 

యాత్తుం డాదిశ _కీయెన సకారంబుతో నన్యోన్యతాదా 

క్యాభ్యానరూపంబునం గూడి హంసస్వరూపుం జై నజీవుం 

జై నవద్యారపురంబునం (బవేశించి ఏవిధేం( దియ|( పాణ 
మనోయు కుం డై పంజరాంతరంబున మెలంగుపులుంగు 
తెజింగునం జిక్కి వెడల నుపాయంబు గానక నానావిధ 

భోగంబుల ననుభవించుచుం (గీడించునట్టిహంసకు నన్నీ 
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పోములు పథుంబు లోంకారంబు శిరంబు (దిన్నేతంబ్పు, 

ముఖంబు, రుదరుచాణులు చరణంబు లై యొరప్పా 

ఛానుకోట్మి పతీకాశం బై కాష్టంబులయందు వహ్నోాయుం, 

దిలలయందు. ద్ లంబును, శ్రీరంబులయం దాజ్యంబును, 

వ్యాపించి యున్న చందంబున (బపహోగ్షది _స్తంబపర్యంత సర్వ 

భూతంబులయందు హృదయక మలంబు నధివ్యంచి యుండు; 

నందు. బూర ప్రదళంబున. బుణ్యమతియు, నాగ్నేయ 

పళంబున న్నిడాల స్యాదులును, యావమ్యు దళంబునం 

(గౌర్య శముమియు, నె రృతిదళంబునం బాపబుద్ధియుం 

బశ్చిమదళంబునం [గీడయు వాయవ్యదళంబున గమనాది 

ధిషణయు, సౌవ్యుదళంబున రతి వీతియు, నీశాన్యదళంబున 

(దవ్యాదానంబును, మధ్యంబున వై రాగ్యంబును, సరం 

బుల జా(గదవస్థయు( గర్జిక యందు సృప్పంబున్కు లింగం 

బున నుషుప్పియు, బొందుచుండు; నుటి యయ నెప్పుడు 

పద్మత్యాగి యగు నప్పుడు నాదంబున విలీనం బగు నది 
తురీయం బన్నాదం చాధారాది (బహ్మరంధ పర్యంతంబు 

శంద్దస్సటి కనంకాశం బై నిండియుండు నదియె పరమార్థ 

తత్ష్వరహస్యం బని యమోగీశ్వరులచేతం జెప్పంబడు నట్టి 

"పటం వెని. ౧౭౬ 

టీ. ఇట్లు = వని జెప్పీనరీతిన్సి నిర్వికారుండు = (పకారాంశము 
నందుం దప్ప స్వరూపాంశమునందు నేవికృతులు లేనివాడును ఐన-ఫురు 

షునకుక = అగు పరమఫురుషునకుు కేవల - జడ - ఆత్మిక = (పధాన 

ముగ నశేతనస్వరూవీణి; ఐన - (ప్రకృతికిక = అగునట్టి మూల ప్రకృతికీని, 
(పత్యేకంబుగాక్ = పర మాళ్ళుని విడిచి (పకృతికిని |బకృతిని విడిచి ప 
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మాణ్వునకో "ననుట; క రృత్వ--- సంసారంబు = కర్తృత్వ z= దేనివై నం 

జేయుట ఫో క్షృత్వ = అమభవించుటయు, ఆది = మొదలగు నర్వ ఆ 

సమ పనస సంసారంబు = సంసారము భటింపదు = సమకూరద్యు 

ఆగు శకావవకా = ఆకీతిని కలుగకపోవుటచేక్క వాకార - స్వరూప 

కుండం = పాంసశబ్దమువందలి వావర్ట మచే జెప్పంబడువాండు ఐన 

ఆక్ముండు = ఆగున్వ్ట పరమ పురుషుండు, ఆక శ క్తి = తనయొక్క. 

శకి ఐన - సకారంబులోక = అగు సకారవాచ్య యగు మూల పకృ 

“ఎడ ఆన్యోన్య... హపంబునక్ - అన్యోన్య = పరమాత్మ పకృతుల 

కొ. శం కిని, తా దాత్న్య్య ~ “ఐతదాత్శ మివం సర్వం?” అను మొద 

లగు [శతులచే (పకార్శపకారిత్వము గాని శరీరశరీరిత్వము గాని శేష కేసి 

త్వముగాని యగు నాక క వీరభాన మనిమయెడు ఆ ధ్యానరూపంబునక్ = 

అభేదఫాననచేత, కూడి = కలన్కీ వాంన - స్వరాపఫుండు = పూర్యో కృ 

కీత్రిని నాంసశష్పవాచ్యుడు వన - జేవుండు = అగునట్టి (పత్య గాత్ముండు, 

వ ఇ అఈగుచుు నవ - ద్వార - పురంబునక = "న్మేతద్య్వయము, కర్ణ 

భయము నాసకారంధములు రెండు, నోరు, పాయూాపస్థలు రెండును 

కలిపి తొమ్మిదిబిలము లనియెడు వ్యాపారములు గల మే ననుపఫ్రురమునందు 

(వవేశించ్చి “ గత్సస్ట్వై ! తదన్నుపావిశత్ *” అను (శుతిచే నంతర్యామి 

రూపమున బజొరయిడి వివిధ. ,.. యు క్రుండు-వివిధ = (నో తము (ఘూ ణము 

మొదలుగ పలువిధములై న, ఇంద్రియ = ఇం(డియములతోన్సు (పాణ = 

(పాణాది వాయువులతోనుు మనః = అంకకరణ చతుష్టయముతో ను, 

యు క్రుండు - ఐ ఇ కూడుకొనినవాల. డై, పంజర - అంతరంబునకొా = 

వీట్టగూంటినశుమను, మెలంగు - పులుంగు - తెజంగునన్ = తీరిగెడు పత్నీ 

వడువున్క చిక్కి = పట్టువడి, వెడలక = తప్పించుకొనుటకు ఉపాయం 

బుక్ = నేర్పును కానక = ఎటుయగక్క నానా-విధ-భోగంబులు = పలు 

విధము లగు (సక్చృందనాది వీషయానుభవములను, అనుభనించుచుక్ = 
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కుడుచుచు, (కీడించు - అట్టి - వాంసకుక = వాదయపుండరీకమున( దిర్న 

-గాడుచుం డెడే (పళ్యగాత్నునకు, అగ్నీ పోములు “వాం సమా తానం ధ్యాగ్నో 

దన్నీ పోమాపతూ వోంకాళ శ్శిర ఊశకారో బిందు ట్రై గేం ముఖ్యమఖో 

ముఖం రదో రుదాణీ చరణా?” అను వాంసోపనిషద్వాక్యము చే (శీరాన్న 

చర్మదభ కా(గగణ్యుండును భగవద్విభూ త్యాత్శకుండు నగు శివుని యె 

మిది మూర్తులలో నగ్నియు చందుండును, పక్నంబులు = రెక్కల, 

ఓీకారంబు = భగవంతుని సకలవిభూతులను బెలుఫు (పణవము,. శిరంబు = 
కట సర్వస్య గాతస్య శిరః (పధానమ్ ** అనుట చే. ను త్తమాంగంబును, 

(తిన్మేతంబు = పూర్యో క్రోశివుని మూ౭డవకన్ను, ముఖంబు = చంచూఫుట 

మును రదర దాణులు = ఆళశివుండు పార్వతియు, చరణంబులు = అడు 

గులు ఐ = అగుచు, జప్పారక్ = విలసీల్ల -గ్యా భాను - కోటి _ (సత్తీ 

కాశళంబు - ఐ = కాంతిచేర సూర్యులయొక్క్క_ కోట్లతో దుల్యమగుచ్చు, 

“యథావ్యాగ్నీ 8 కాపు తీలేసు తె లమివ సర స చేహేషు వ్యాప్యవ ర్తతే 

అను (శుతిచే, కాస్ట్రంబులయందుక్ {l క ట్రలశుందు, వహ్న్్యు = 

నిష్యును తిలలయందుక = నువ్వులయందు, లే లంబు = నూ నెయు, 

శీ రంబులయందు = పొల యందు ఆజ్యంబు = మృత మును, వ్యావీంచి = 

(కమ్మి, ఊన్న - చందంబునక = ఉన్న ట్లిరీతిని, (బైవ్మా...యందు౯ - 
(బవ్నా = నలువ ఆడి = లోనుగా గల, _సంబజఐ జెరునడ్డి , పర్యంత = 
దనుకం గల, సర్వ = నిఖిలములగు, భూతంబులయందుక్ = స్థావరజంగమ 
ములయందుు వృాదయ - కములంబులు = ఎనిమిదిలేకలుగల వాత్సుండ 
రీకములనుు, అధిస్థించి = ఎక్కి. ఊందుక్ొ = నివనీంచున్కు అందుకా = 
ఆ యస్ట్రదళ పద్భయూనందు, వూర్వ - దళంబునక్ =. తూర్పువై పున నుండు 
లేకనందు (వాంస నిలుచునప్పుడు అనునీపవము నధ్యాహారము చేయునది) 
పుణ్య - మతియుక్ = పున్నెపు(జింతేను, ఆగ్నేయ - ,దళంబునక్ = 
ఆగ్నో యభ్గాగమున నున్న తేమ్మియందు, నిదా - ఆలస్య _ ఆదులుజనిదుర్య 
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అలసట మొదలగువానిని (పొందు నను పదముతో నంకటు నన్వయమయు), 

యామ్య - దళంబునక్ = దకీణపువై పున నున్న షృత్రమునందుు (కార్య - 

శేమషియుక =దువష్లమతియు నెరృత - దళంబునక = నిర్భతి భాగమున 
వ్ర యాః 

నున్న పలాశ మునందు, పాప - బుద్ధియుక = పాపపు€ దల:ఫును, పక్చిమ- 

దళంబునక = వరుమునిదిక్కుగ నున్న పర్గ్హయనందుు (క్రీడయుక్ = 

| వినోవమును, వాయవ్య - దళంబునక = వాయవ్యపు వై పుననున్న పతయ 

నందు గమన - ఆది _ మునీవయుక = రాకపోకలు లోనగువానియంద'లి 

తలంస్రన్కు సౌమ్య - దళంబునక్ = ఊరక్తరపువెపున నున్న లేకునందు, 

రతి _ (ప్రీతియుక్ = శ్ర్రీసంభోగమునం దనుర _క్తియు, ఈశాన్య _ దళం 

బున = ఈశాన్యపువై పున నుండు ప_కమునందు, (ద్రవ్య - ఆదానం 

బుక = ధనము నార్శించు తలంపున్వు మధ్యంబునక్ =క మలము నడిపట్టు 

నందు వై రాగ్యంబుక = సాంసారికభోగవిర క్తి యు కేసరంబులక్ = 

చిటీకాయకలయందు (క కింజిల్కు_? కేసరోజస్ర్రేయాం *” అని ఆమరము, 

జ్యాగత్ - అవస్థయు = మేలుకిొను దశయు, కర్ణి కయందుక = తామర 

దుద్దునందు, స్యహ్నంబుక్ = స్వష్నావస్థను లింగంబునక = తూడు 

నందు నుషు వ్రీయుక = శాఢన్యదను, పొందుచుక - ఉండుక్ = 

(జీవుడు పకయుచుండుళు, (“తస్యాస్ట్ర థా వృ త్తి ర్భవతి , పూర్వద శే 

పుణ్యే మతి రాగ్నేయే ని చాలస్యాదయో భవ _న్టి యా మ్యే కాశ్యేమతి వై 

రృ తే పాపే మనీషా వారుణ్యాం [క్రీడా వాయవ్యాం గమనావా బుద్ధి 

సామ్యే రతిపీతి రీశాన్యాం దవ్యాదానం మవ్యే వైరాగ్యం కేసతే 

జాగదవస్థా కర్ణికాయాం స్వప్న లింగ సుషు ప్రః పద్న్శత్యాగ తురీయం 

' యదా వాంసోనాదే విలీనో భవతి తత్తురీయాతీకం భవతి *” అను వాంసోప 

నిష ద్వాక్యమునర్థ ము నిచట ననుసంధించునది), మజీయుక = ఇంతియ 

కాక్క ఎప్పుడు = ఏతటిని, పద్ద - త్యాగి = వాద యప్రండరీకయును విడు 

చునడ్కి అగుక = వాంస యగునో. అప్పుడు = ఆకేజీన్సి నాదంఎనక్ = 

g4 
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(బ్రహ్మ పణవనాదమునందు, విలీనంబు = అగుక్ - లీనమైనది యగును 

అది = అట్టు లీనమగుటయ తురీయంబు = తురీయావస్థ (అనను), అన్నా 

దంబు = ఆ(పణవనాదమ్మే ఆధార - ఆది - _డ్రవహ్మారంథ - పర్యం 

తంబు = మూలాధారము మొదలుకొని (బవ్మారంధముదనుక , శుద్ద-స్స టిక్ష 

సంకాశంబు-ని = నిర్మలమైన స్ఫృటికమణితోం దుల్యమైనది యై నిండి 

యుండుక్ొ = వ్యాపించి పూర్ణ మైయుండును ; అది = అట్టు నిండియున్న 

నాద(బవ్మాము, పరమార్థ - త లత్తరవాస్యంబు = పరమపురు పార్గన్లుగు 

గోహ్య మైన పరబాసుదేవుని త త్ర (య్క ఆని = ఈవడువున, యోగీశ రుల 

చేకకొ = నుహాయోగుల చేత, చెస్పంబడుక = వేచియింప(బడును, అట్లు. 

ఆగుటక్ - చేసీ = ఆము అయియుండుట చేత ముందున క న్వయము, 

“అధో నాద అఆధారా దృ్యవ్మారంధపర్యంతం శుద్ధ సృ టక సం కాశం 

సె (బవ్మాపరమాల్చే త్యుశ్య తే '” అను నుపనివ.ద్వా క్యార్థము నిచట 

గమనించునది. 

తొ. (బవ నాయ స్వ(పకారభూతమగు (పకృత్యంశమునందు వ్కృ 

తరులు గలదయ్యు స్వస్వమాపాంళమునరిదు చేవిక ఎతులును లేనిది -గావునను, 

మూలప్రకృతి. జడ నుగుట చేతను, (ప ప త్యేకముగ- నీ పకృతి పురుషులకు 

గ ర్హృత్యము భోక్త త్వేము లోనగు స్వభావములు గల నిఖిలసంసారము 

సంభవింపదు శాన, పరమపురుషునకుం (బకృతితోను జీవునితోను గాళ్ళ 

కంరఖావముగాని (పకార్యపకారభానమూగాని, కేవ కేషిఫావముగాని 
నియమ్వనియామకభఖావముగాని లక్ష ఇముగంగల తా దాళ్ష స్రము నొందినపుడు 

చవుడు స్వక ర్మానుదూపంబగుశరీరంబు నొంది, చతుంరాదులును వాగాదులు 

రగు పడియిర్మిదియము= తోను, |[పాణాదులతోను, మనోబుస్థి చి త్తావాం కార 
ముల ఫోను గూడుకొని పంజరమునడుమనుండి పెశింోంజూలక కొట్టుకొను 

చున్న చిలుకవాలుఫున తప్పించుకొనం చెజను నెతంలక యం దుఉడి 

_నక్చంద నాదివిషయానుభ వతృష్ట్రం దగిలి జననమరణాదిరూపం బగు విషో 



పద ద్య-౧౭౬.] టీకా తాత్పర్యవి శేపార్గస హితము. ప్రా 

రంబు జేయుచునుండును, పూరో్యో కృవాంసకు భగవద్విభవస్వరూపుండగు 

శివుని యష్ట్రవూ రులలో నగ్నియం సూర్యుండును రెండు సుక్కాలున్ను భగ 

వదాఇవకం బగు, (ప్రణవము శిరస్సును శివుని మూడవ స్నేతమ్సు ముక్కును, 

శివుండును వార్వతియు. వాదద్వయము నగుచు బిలపిల్లున్యు మజియంం 

బెక్కండు వే వెలుంగు లపొలుపున వెలుంగు నా కకం చక జ్రలయందు నగియూ, 

నువ్వులయందు నూనెయు పాలయందు నెయ్యియు (కముకొనియున్న 

యట్లు నలువమొదలు నవుకుదుబ్బుదనుకం గల చేతనా చేతనముల నన్నిటి 

యందు వాదయప్రండరీకముల నెక్కి. నడయాడుచునుండును ; ఆ వ్యాదయ 
కమలమునకుం దూర్చు మొదలగు నెనిమిది దిక్కు అయందు నున్న యొని 

మిది "అకలయందు నాయంచ దిరుగునపుడు (కమంబుగ స్రణ్యచింత యా 

ని(దాలస్యములున్కు దుక్చుర్ధ్థియు, పాపమతియు, వినోదపువేడుకయు, 
రాక పోకలున్కు నురతానుర క్రయు, ధనా్యాశాస_కియు జీవ్రనకుం గలు 

గను; మణియు బద్శమవ్య భాగమున నావాంస నిలుచునపుడు కరమ 

చ.రౌగ్యంబున్కు గింజల్కములం దున్నపుకు మెలంకవయు, దిమ్ముయం 

దున్న పుకు కలయునుు దుంపయం దున్నపుకు గాథన్నిదయుం గలుగును , 

వాంస పద్మమును విడుచునపుడు (పణవనినాదంబున జీవుడు విలీనుం 
డగును ; ఇవెయె తురియాళ స్ట యగు ఆ [పణవవాదము. ఆమూలాధార 

చృక్రమ మొదలు t బవ్మరం|ధ ముదనుక మిగుల చెల ల్ల నిపటీక మును 

బోలి పరిపూర్ణ మై తనకు నీనాదపూర్ణ ర్ల త్వ మే పరవస్తువుయొక్క_ వాస్తవ 
స్వరూప మని వజయ క్వ సమ వచించెద రది గావున. 

అవ. “ తథాత్మా! పకృతే సంగా దహం మానా 

దూవితః ! భజే డూ వా నాన! సుమా న్న కళా 
ననరో నపశు ర్మచ పాదపః॥ కృృతజేదాన్తు భూవై కే 
కర్మయోానయః | రు వవాయ మా త్మాజ్ఞానను 



372 సీతారామాంజనేయసంవాదము [ ఆశ్యా-౧. 

యో=౭.నులః | దుఃఖాజ్ఞానమలాధర్యాః (పకృ తే _స్తేన చాతృనః॥ 
(శివిము..పు. - ౧5 ౯రి)” అను మొదలగు స్మృతుల. 
యందు ంద్ధజీవు నకు (బకృతిసంబంధమువలన నహాంకారాదు 

లగు నాంతర్ధక రములును చేవాగదిశరీరసంగమువలనం బెక్కు 

రూపులు గలుగుటీయు. జూపట్టు నను నర్భ మునకు నువోద్బల 

మిస గో జీవాత ఇన్వరూపం చేవమనుప్యాది (పకృతిపరిశావ్య 

విశేవరూప నానావిధ భేదరహితం, క్ఞానానందై కగుణం, తే స్టే 
తస్య క్ ర్శకృత "దేవాది భేదెఒపధ్వ స్టే స్త స్వరూప భేదో వాచా 
మగోచరః స్వసం'వేద్యః జ్ఞా నస్వరాపమ్ు *” అను వేదార్థ సం 

(గవావాక్యార్థానుసారముగ నిట్లు జీవస్వరూపమును జెప్పి యా 

జీవునకు: గలుగు పరనుపురు పె మైక్యము గెవలము గురూాపచేశము 
వలనను స్యానుభవమువలనను డెలిసికొన(దగినది యుపచే 
శించుచున్నది. 

క. చేశికనాభుని లసదుప 
చేశమువలనకళా వివేక కకదృష్టివలనం ద 

న్నాశ స్థలము సుషుమ్నా 

జేకం పని డానికీలు శ చెలియంగవలయుక్. ౧౭౭ 

టీ. చేశిక...వలనన్ - జేశికనానుని = ఆచార్యవ ర్యునియొక్క, 

లసత్ = ఒప్పీథమస్క, ఉపటచేశమవలనన్ = సద్భోధనమ చేత, వివేక. 
వృష్టివలనన్ = తనయొక్క. యనుభ నజ్ఞానయ చేతను, తత్ 4 నాళ 
స్థలయ = వాంస వ్యృాదయప్పుండరీక సంపారమును మాని (పణవనాదము 
నందు లీన 'మగనపుడు గలుగు నా తురీయావస్థ సుషుమ్నా + దేశంబు = 
సుషుమ్నా నాడిచేం బొందందగిన పరమపురుషపవవి, అని దానికీలున్ = 
ఆ (బవ్మారవాన్యమును, 'తెలియంగవలయున్ = ఎబుగనలయును. / 



పద్య-౧౭౭] టీకా తాత ర్య వి శేషార్థసహితము. 878 

తౌ, సన్దురువుయుక సద్చోధనమునుబజ్షియు, బోధింపంబడీన 

యంశ్రముల నన్నిటిని పలుమణు దనలో మననము6 జేయుటవలన. గలి గడు 

ననుభ వజ్ఞానమునుబట్టియు, వాంస (పణవనాదమునందు లీనమగుటనప్పటి 

తురీయావసయే (బవ్మాపద మని యా పరమపదముయొక్కృ_ గుట్టును చెలిసీ 
రు ళు 

కొనందగును. ౧౭౭ 

ఆ. సర్వభాతహృాదయశజలజాతములయందు 

సమత బవనమానళసములతోడ 
హంస యనుచు. బలుకుశనతండ నే ననుకీలు 

జెలినీ తలప నదియు6 శ బొలియు నంత. ౧౭౮ 

ట్ర్, నర్య...యందున్ - సర్వ = నిఖిలములగు భూత = నురనర 

తిర్యక్ స్థావ రాక్శ్ళక చతుర్విధ శరీరములమయొక్క వాదయ + జలజాత 

ములయందున్ = ఎనిమిది రేకులు గల వృాత్పుండరీమలయందు, సమతేన్ ఇ 

కళ జ్రుమ్రూ చేకోవ్యవస్థితేః। తన్మనస్సమాలమ్బి "కార్యం సామ్యం పీ ము క్షయే! 

నిరోవం హీ సమం (బవ్ము” అను మొదలగు డోశి స్మృతులకు వ్యాఖ్యాన 

మూపంబగు “ జ్ఞానస్వరూప మి ల్యే తావదేవ నిన్చేశ్యం, తచ్చ సర్వేహె మార్మ 

నాం సమానమ్ *” అను వేదార్భసంగవా వాక్యము చే దేవాది దేవాక్ళత జడ 

మున్నను వస్తుత త్త గమచే చేకాకార మగుటంజేన్సీ పవన + మానసముల 

తోడన్ = (పాణాది పంచవాయువులతోన్కు మనో బుద్ధి చిత్తావాంకార 

ములతోను జీవుడు గూడినప్రుడు, వాంస - అనుచున్ = వాంస యని, పలు 

క్షన్ = యోగిజనము వచించున్యు అతండు - ఎ = * దేవమనుష్యాది పకృతి 

పరికామ విశేషరూప నానావిధ భేదరహితం జ్ఞానానం వైకగుణమ్ ఆను 

మొదలగు పూర క్షలక్షణములు గల శుద్గజీవుండే, నేను = ఇట్లు (పకృతి 

సంగవిళిష్టుండ వై యున్న "నేను ఆను + కీలున్ = అను నీరహస్యమును, 

"తెలిసి = ఎటీయ్సి తలంపన్ = నిజిరూపము ననుసంధింపంగా అదియున్ = 



874 సీశారావాంజనేయసంవాదము [ఆశ్యా-ం, 

ఆ (వళ్ళతిసంగమ్కు పొలియున్ = “*వీకస్వరూపభఖేదోహ్ి 'బొవ్యాకర గ 
(పవృ త్తిజః ! దేవాది భేదేఒపధ్వ "స్టే నా సే వావరణోహి సః (విష్ణు ప్ప 

౨-౧౪౯-౩౩) అనుట వేత జ్ఞానానందస్వరూఫుం డగు శుద్ధ జీవునకు బుద్ధి 
శుఖము మొదలుగా గల యాంతరఖేవ మున్న ను (పక్చతిసంగమువలన సం. 
పారమునకుం గారణభూతమగు కర్శమువలనం గలిగెడు చేహాద్యావరణము 
నకు మూలమయి యున్న ది. దేవాదిశరీఠ భేదము నళింపలగాం (బత్యాాతు నకు 

నించుకయు భేదము లేదు ఆదేవాదిళరీరభేద మనునది యావరణమా[తము 
శాన నది నళించినతోడ నే తత్మత మగు భేదము ఆత శ్రయందుం దోపట్ట 
దని యర్థము. 

తా జ్ఞానము ఆనందము లోనగు గుణములు గల జీవుడు మొదట. 
బరిశుద్ధుం డయ్యు. (బకృతిసంగమువలన ' సురనరతిర్యక్ స్థావరరూపము 
లగు దేవాయమలయొక్కా హృదయ పుండరీక ములయం దు. _బాణాదివాయు 
వులతోను నంతఃకరణ-దతుషసష్టయముతోను గూడి సంచరించుచు వాంస యని 
వీలువంబడునుు; సూర్యో క్తశుద్ధజీవుం డను నేను నాకం (బకృతిసంగము 
జలన నీసంపారము వచ్చినది అను నీరవాస్యమును బెలిసికొని స్వస్వరూపాను 
సంధానమును జేయంాగా నాపకృొతిసంబంధము నశించును. 

అవ, ఇట్టి పరనురహాన్యమును దెలిసికొని పరమ పురుము 
సారాధించిన జీవ్రనకుం (బక అతీనంబంధము సమయు నని జానకి 
మారుతికి నుప బేశించుచున్నది. 

ఆ. ఈ రహన్య మెటిం్ $ యేకా్యగచిత్తుం జె 
అలానే 6౦ 

సంతతము భజింపతజాలు నేని 
యనిలమానసములు 1 హూంనంబుతోం /'హాడ 

విలయ మొందు 'మొదటిశ వెలులసనందు. ౧౭౯ 
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టీ, ఈ + రవాస్యమున్ = ఇట్టు వెప్పంబడిన మర్భమును ఎతింిణ 

సన్దుభాపదేశముచే ౬ చెలిసికొన్సి ఏకాగ + చిత్తుడు - ఐ = (శ్రీవారి దివ్య 

మంగళోవిగవాయునందు నేకతానమానసుం డగుచు సంతేతేయు = నిరం 

తరమున్తు భజింపన్ = డవ హరిని. గొలుచుటప; చాలుక్ - ఏని = సమర్ణు 

డగునేని అనిల + మానసములు = [పాణాదివాయువులు నంతేఃకరణచతుస్ద 

యమును వాంసముతోకొ కూడః = (పకృతిసంబంధస సహిత మగు వాంస 

తోం గలన్కి మొదలి వెలుంగునందుక్ = (పకృతికి. చారణ మగు (శీవారి 

దివ్య తేజస్సునందు, విలయము = నాశమును్కు ఒందుక్ = పొందును, 

తా. పూర్చోో క్తరీతిని నేను జ్ఞానానందస్ఫయాపుండనగు పరిశుద్ధ జివుం 

డను గాని (పకృతిసంబంధముతో, నూడిన మలీనజీవుండను గా నను రవాన్య 

మును చెలిసీకొని (శ్రీవారిని నిరంతరము 'చారాధించుచుండీనయెడం (బాణ 

మయొక్క_యుం జి_త్త మయొక్కయు. జాంచల్యము తెస్మి తనకుంగల మూలా 

జ్ఞానము నశించును గలడా 

ఆవ. “* హంసత త్వ్వార్థ విజ్ఞాన మతి-వా హస్య మట్టు గావున 

'జెచ్పెద నవధరింపుము ” అనుచు నుప డీకించుటకుం (బతిజ్ఞ 

సేయంబడిన హంసత త _క్త సరవాన్యమును బోధించి రేచక పూరక 

కుంభకములయందు నావాంసత త్త గమును గూ ర్చెడు( ష్మకియం 

జెప్పందలంచి ేచకాదులస్వరూపమును నిరూపించుచున్నది. 

సీ హృదయగత[పాణుం శ డేతెంచునాసికా 

వివరంబువలనను $ చెలికి ద్వాద 

శాంగుళ పర్యంత $$ మది రేచకం బగు 

నరుదెంచునంతలో 3 నర్గసమయ 

మచ్చేట లయ మగుశనది బహిణళకుంభకం 

బారీతి లోపలి $ కరుగునదియె 
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పూరకం బన నొప్పుం $ బూరించునంతలో 

నర్ధ కాలంబు దా $ నణలస నచట ' 

తే, నదియె యాంతరకుంభకం $ బనలో6 దనరుం 

బొసలో నిబ్భంగి "రేచకళపూరకాది 

గతులచే విహరించు నీశగాలి వాని 

Xలసి మదితోడ వాంసము 1 'మెలంగునపుడు, ౧౮౦ 

టీ. వాదయ - గత్యప్రాణుండు = వృాత్స్రదేశమున నున్న (పాణ 
వాయువు నాసికా + వివరంబువలనక =కుడిడి యగ (ఘాణబిలమునుండ్తి, 

చెలికిక _ వెలుసలిక్సి ద్వాదశ + అంగుళ 4 పర్యంతేము = పం (_డెండంగుళ్ల 

ములదనుక, అరుజెంచుక్ = వచ్చును అది = అట్టు వచ్చుటయె శేశ 

కంబు - అగున్ = ఊచ్చా (సరూపమగు రేచక మనంబడున్వు అరుదెంచు + 

ఆంతేణోకొ = ఇట్లు (పాణము పం డెండంగుళ ములు పెకి వచ్చుతణిలో, 

అర్థ + సమయము = సగము కాలము, అచ్చోటకా = ఆ స్టలమునందు, 

లయము - అగుక = పావ్యూావాయువులో లీన మగును అది = అట్లు లీన 
మగట్క బహీిఃకుంఛకంబు = చావ్యావంభకము (అనన్ఫు, ఆరీతికొ = 
భోపలినుండి వెలుపలికి వచ్చునట్లు లోపలికిక = గర్భుగోళ ములోనిక్సి 
అరుగుల = పోవును అదియె = అట్లు పోవుటయే, పూరకంబు = 

నిక్వా్యాసహాప మగు వూరకమ్క అనక్ _ ఒప్పున్ = అను “పేరం 
బరయగునుు హారించు + అంతలోకొ = అట్లు పూరకమ చేయు 
కాలములో, ఆర్లకాలంబు = సగపాలుకాలము తాక = పూరింపం 

ఒడిన యా వాయువు అదటక = ఆ హృదయ పదేశమునంద్కు అడంగక్ = 
_స్తంభించును; అడియె = అట్లు _సంభించుటయె ఆంతర+కుంఛకంబు = 
ఆభ్యంతరకుంభకము అనంగకొ - తనరుక్ = ఆనువీరం బరంగును; 
పొసగక = ఒప్పునళ్లు, ఇబ్బంగిక్ = ఈ రీతిని శేదక + పూరక ౨ 
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ఆది + గతులక్ = చేచకము పూరకము బహిఃకుంఛకము ఆంతరకుంభఛభకము 

ఆను నీ నాళ్టు తేజంగుల చేతను, ఈగాలి=గర్భుగోళ మునందలి యూ[పాణా 

దివాయువు, విహరిందుక్ అ ఉచ్చ్వాసనిళ్శా వ్రసరూపమున సంచరించును, 

అప్పుడు=అట్లు (పాణవాయువు సంశచకించుకేటిని వాంసంబు=వూర(ో క్త 

వాంస్క, వానిక్ = ఆ[పాణవాయువుసంచారములను కలసి = కూడి 

మదితోడకొ = మనస్సుతో. గూడ  మెలంగుక్ = ఆవ్భాత్పుండరీకము 

యొక్క యెనిమిదిెటకు లయం దుం దిరుగానును, 

తా. నాఖీమండలమున నుండెడు [పాణవాయువు మకోచెలమల 

నుండి పెకి పం దెండంగుళములదనుక దిగయూపి8గ వచ్చుట నేచక మనం 

బడును; అట్లు వచ్చినకాలములో సగముకాలము ఆ పదేశమునందు నిలుచుట 

బావ్యాకుంభ క మన(ఒడును. అట్లు పెకి వచ్చునట్లు (| పాణవాయుంవు మరత 

నెళయూాపీరిగ లోనికి. బోవుట పూరక మనంబడును. ఆ పోయినకాలములో 

నసగముకాలము హృదయ, పదెశమున _స్టంభించియుండుట యాంతరకుం భక 

మన(బశున్యు ఇట్లు కేచక పూరక బహిఃకుంభ కాంతరకుంభకమలచే నీ 

(ాణవాయువు సంచరించు చుండును; అట్లు సందరించున పుడు పూర్వ కృ 

వాంసశేచకము మొదలగు [(పాణగమనములతోను మనస్ఫుతోను గూడి 

వాదయపుండరీక దళ్లమలయందుం బూరో్యో క్తరీతిని సంచరించును. 

త్తే, పూరకమున హాకారంబు. $ బొందుపజుచి 

కుంభకంబున బిందువు. $ గూర్చి యంత 

"చేచకమున సకారంబుం 4 జూచి వాని. 

డెలియు తెలివియెి నే నని $ తెలియవలయు. ౧౮౧ 

టీ. పూరకమునక = సెగాలిని లోనికిం వీల్చుట యనుపూరకమునందు, 

వాకారంబుక్ = వాంసశేబ్దమనందలి వాకారముశేం జెప్పంబడు పరిశుద్ధ 

జీవుని, పొందు పజచి=క లియంగూర్చి, కుంభకంబునక్ = చాహ్యా భ్యంతేర 
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కంభ కములలో నెకదానియందు, బిందువుల = పకృతి పురుష తాదాత్మ్య 

మును కూర్చి = కలిపి, అంతక" = వీమ్మట, చేచకమునక = లోనిగాలిని 

జకం దీయుట యనుశేశకమునందు, సకారంబుక్ = సకారముచేం జెప్ప 

బడు (పకృతిని, చూచి = పరికించి వానిక్ = ఫురుషుండు | పకృతి 

(పకృతి పురుష తాడాత్మ శ్రమ అను నీమూండీటిని తెలియు తెలినియె = 

తెలిసికొనుజ్ఞాన మె, చేను = పరిశుద్ద బీవుండ నగు నేను అని తెలియకొ 

చలయుక్ = అని యెటుంగం దగును, 

శా. శేదకపూరకకుంఛకములలో. బూరకమునందు హాంసపదము 

నందలి వాకారవాచ్య మగు శుస్ధజీవస్వరూపమును, శీచకమునందు సకార 

ముేం జెప్పంబడు[ పకృతినిం గుంభకమునందు బిందుశబ్దపాచ్యమగు (పకృతి 

ఫురుముల తా దాల్మ్య్యమును ననుసంధించి, (పకృతిపురుషపులయు త త్తాదా 

త్మ్టముయొక్క_యు స్వరాపములను, చెటు ంగందగినజ్ఞాన మే నాయొక్క 

వా_స్తవస్వరూప మని యోగి యెజుంగం దగును. ౧౫౧ 

లే 9 ట్లనిలమానసములతో ఫ నెనసి హంస 

యాటుక మలంబులందు నశఫహర్నిశంబు 

నీలవే విరువదియొక్క_$ వేలయాటు 

నూబజువమూబులు విహరించు $ మేరతోడ. ౧౮౨ 

టీ ఇట్లు = ఈవిధమును వాంస = కుద్దజీవు(డు, అనిలమాన సము 

అతోక్ = (పకృతిజన్యమ లగు [పాణాదివాయువులు మనోబుద్ధిచి తావాం 

కారములు అను వీనితో, ఎనసి=తాదాత ము నొంది అవార్నిశంబుక = 

శ్రేయం బవళ్లు, ఆటుకమలంబులంనుకొ = దిగువ వివరింపంబడుమూలా 

ధారయ మొదలగు నట్స్పద్భయలయందు ఇరువది - యొక్క_-వేల - ఆజు- 

నూజు-మాజులు = ఇరువదియొక వేలును ఆజువందలును సంఖ్య గలపర్యా 

యములుు మేరనోడకొ = ఒకప౦ంమాణముతో, లీలచేకొ = నడకసొగ 

నుతో, వివారించుకొ = తిరుగాడును. 
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తా. ఇక్తెజంగున వాంసశబ్దవాచ్యుం డగు పరిశుద్దణీ వ్రండు (పాణాడి 

వాయువులు మనోబున్దిచి కావాంకారములు నను (పకృతిజన్యగుణములతోం 
గూడ్చి మూలాధారము లోనుూగా గలయిరుమూ.ండుదామరలయందు జేవగలు 

ఇరువ డియొక్క_ వేలయాఅువందల పర్యాయములు నియముముతోసంచరించును. 

అవ. సామాన్యముగం 'జెప్పంబడిన హంసముయొక్క_ 

సంచఛార్యకమమును వికేపాకారముగ నుడువుచున్న ది. 

వ అట్లు గావున గుదస్థానంబున వశవసవరగం జై చ చతుర్లళ 

యు కం జై, త _వ్పకోంచనపువ్పనన్ని భంజై నుహీనిలయం 

బై (ఘాణశారణం బై మూలాథారచ। కంబు విలసిల్లు; 

నందు వినాయకున కాజబునూబజులును, లింగస్టానంబున 

బభమయరలవర్షగం బె పడ్డళసమన్వితం జై ళా % _కృవర్ణ్మం 
లా టె 

బై జలాలయం బై రసనాకారణం బై బై" స్వాధిహైనచ కంబు 

రంజిల్లు; నందు 'జతుకు ర్ముఖున కాజువేలును నాళ్ళస్థానంబున 

డ ఢ ౯ా తథదధనకు ఫవర్ష్మగం బై దశదళోజి పేతం బై 

"లేవోనివాసం బై పీతవర్లం బై నేతకారణ ౩౦ బై మచి 

నరక చ[ కంబు (వకాకించు నందు క్రీమవోవివ్లువున 

కాటువేలును; హృదయస్థానంబున క ఖగఫఘజచ ఛ 

జరు ఇట ఠ వర్ణగం జై ద్వాదశదళేోచేతం బై క్వేత 
వరం బె మురున.ందడిరం బె తంగిందియకారణం బె 
౯ దా వాలీ య ధీ ఠం. 

యసావాతచ(కంబు దనరు; నందు రుదున కాబువేలును; 

కంఠస్థానంబునం దశారాడి హోడశదళయుతం బై. నీలవర్ష 0 

బై. గగనసదనం బై (కోతకారణం జె 'విశుద్దచ[క్రం 
మా రై షా 

బలర్యు నందు జీవాత్తునకు సహ నంబును; (భూమధ్య 

వ్ఞానంబున “వాం క్షే అను వర్ణంబులు గలిగి దదళ 



౭0 సీతారామాంజనేయసంవాదము (ఆశ్యా-౧, 
న... 
| ల్ 

లలితం బై + అంతశకరణభవనం బై యాజ్ఞాచ్మకం సొప్పు, 

నందు బరమాత్తునకు సహా సంబును; (బహ్మరం[ధస్థానం 

బున నోంకారవరగం బై సహ సదళశోభితం బై కోటి 
యా 

సూర్య ప్రకాశ మానం బై ధివిలయస్థలం టై నహసార 
చక్రం బలరారు; నందు (శ్రీ గురుస్వామికి సహ సంబును, 
(థ్రీమద్దేశికోక్తాసన ము(ద్రాలశ్యు మం|త్రధ్యాన [క మపూర్వ 

కంబుగా సమర్పించు సద్దురుభ కుండు జీవన్ను కం డగున 
ట్లొప్పించునప్పుడు, ౧౮౩ 

ట్రీ అట్టుగావునక్ =ఆరీతిని హంస మట్క్యామలములయందు. దిరు 

గుమ గాన, గుదస్థానంబునక = “మూలాధారం గుద స్థానం” ” అనుటచ్దే 
పాయ్యిం్య యమునకు మోందుగు వశవమస వర్ణగంబు-ఐ = *వాసాంత 
వన్థైైశ్రయు” అనటచేవ శ వ స అను నాలుగషరములను బెందెనదియై, 
చతుర్దశేయు కంబు - ఐ “ఆధారస్తు చతుర్చళః?* అనుటచే నాలుగువర్ష 
ములతోం గూడినదినమె త _ప్త-కాంచన-పుష్ప-సన్నిభంబు-ఐ = ఫుటము 
వేయ(బడిన బంగారుపువ్వుతో సరిమైనదియు నై, మహీనిలయంబు - ఐ ఇ 
గంధవతి యగు పృథివికి నాధారభూతమైనదియు నె (కావున నే, (ఘాణ 
కారణం ట=గంధ (గ వాణసామర్థ కయ గల (ఘా కేం దియమునకు హత్తు 
భూత మెనదియు చే; మాలాధారచ కంబు = మూలాధార మను చకము, 
విలనిల్లుకొ = జప్పును ఆందుకొ = ఆమూలాధారచ్మక్రమునందు, వినాయ' 
క్రనకుక = (శీవారివిభూ*తులలోే నొకండగు గణపతికి, ఆజునూజులును = 
(ఇరువదియొక వేలయాజువంద ల సంఖ్య గల హంససంచారములలో) ఆజు 
వందల గమనములును, లింగస్థానంబునక్ = ఊప స్థేందియ్మ ప దేశమునందు, 
శుభ మయర్ల వర్ణగంబు ఐఏ = “బాలాంతవట్న[ తకం” అనుట 
వేత బభమయర్లల అను నాజక్షరములను బోందినదె, మటో-దళ - 
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సమన్నితంబు - ఐ = ఆజుశేకలనోం గూడీన చై, ర క్రవర్శంబు - = 

అరుణ కాంతి గలదెయై జల + ఆలయంబు - ఐ = రసగుణ పధానం బగు 

నీటికి నునికిపట్టయి, రసనా - కారణంబు = రసేం దియమయునకు హేతు 

వయ్యి స్వాధిస్టైానచ్యకంబు=స్వాధిస్టాన మనుచ కము రంజిల్లుక = ఒప్పున్వు 

అందుక = ఆ సాధి పానచ కమందు, ఇతుర్నుఖునకుక- = బవ్మాదేవు నకు, 

ఆబు వేలును = ఆబువేలులెక్ము..గల వాంసగతులను, నాభిస్థానంబునక్ = 

బొడ్డుపట్టును డఢ ఇత థద ధన ప ఫ వర్ల్షగంబు - ఐ=టవర్లులోని కడ 

పటి మూ 6డువళ్గ ములున్సు తవర్లును, పవర్షులోని మొదటి కెండువర్ణ ములు నను 

పదియక్షరములు గలదిమొ, దశ-దళ-ఊపేకేంబు-ఐ=పదిప క్రములతోం గూడి 

, కేజోనివాసంటై = వహ్నికి నునికియె పీఠపర్ణంటై = పచ్చనిరంగు 

గలై, శ్నత్ర కారణం - జై = చతుకం[డ్రియమునకు హేతు , మణిపూరక 

చృకంబు=మణిపూరక మను చక్రము (పకాళించుక్ =వెలు(గున్కు అంచుక్ 

= ఆ మణీపూరకమునండు, (శ్రీమహావిప్పువునకు = సకలదేవాదిదేవు ౨ డగుపురు 

వేర్షమునకు, ఆజు వేలును = పట్సివ్యసహం సగతులను, వాదయస్థానం 

బుక్ష = వృార్చం దేశమునందు, కఖసగఘమఘజచభజ రుకఇఖటరఠ 

వర్ణ గంబు - ఐ= అక్షర సమామ్నాయమునందలి కకారము మొదలు ఠకా 

రముదనుక 6 గల పం డెండక్ళ_రములను బొందెన రై, ద్వాదశ-దళ _ఉఊపే 

తంబు-ఐ = పం జెండుదళములతో 6 గూడినదియై, శ్వేతవర్ణంజై = ధవళ 

కాంతి గల వై, మరుత్ - మందిరంచై = స్నర్శగుణము గలగాలికి నాధా 

రె, త్వగిందియ కారణం వై జా త్వసిం[ దియమునకు మూలమై అనాహక 

చకంబు = అనాహత మను చకము, తనరుక = ఒప్పును అందుక = 

ఆ యనాహతమునంద్సు రనునకుక_ = శివునకు, ఆజువేలును = అఆువేల 

లెక్కు_గల పహాంసగతులను, కంఠ స్టైనమందుక = గళ పదేశమువందు, 

అకారాది పోడళశ : సృరగంబు - ఐఏ = అశకారమ మొనలు విసర్ట్వ్యము దనుకం 

గల పదియాటుస్యరముత (అచ్చులను బొందినదిమై  నీలకర్లంబు-ని = 



పైగ్ర2 వీతారామాంజ నేయ సంవాదము [ఆశ్వా-౧, 

కృష్ణ కాంతిగల దె గగనసవనం బై = శబ్దగుణక ముగు నాకసమునకు నివా 

సమ కోత > కారణంబె = (శో( లేం దియమునకు హికువై, విశ్థ 

చ్యక్రంబు = విశుస్టమను చక్రము, అలరుక = విలసిల్లును అందుక్ = ఆ 

విశ “మునందు, తేవాత్నునకుక = పరిశుద్ధుండగు (ప్రత్యే గాతు నకు, సవా 

(సంటును = ఒక చేయి హంసగతులను, (భూమధ్య స్థానంబునక్- = కను 

బొమ్మలనడి డిమిపట్టును వాం క్షం అనువర్ణంబులు గలిగి - వాం క్షం అనునీ 

శెందునీజాక్షరయలు చెండుశేకలందును గలిగి ద్వి-దళ - లలితంబు = ఐ= 

ఇశంనుదళ ముల చేక సొబగు మోటీనచై, మాణిక్య + వగ్గంబు - వి=మాని 

క్రముయొక్క_రంగును బోలినరంగుగల దె, ఆంత కరణ + భదనంబు - ఐ = 

మనోబుషా = చీల వాంశారరూప మగు నంతరిం దియమునకు స్థా సానమై, ఆజా 
స్త 

వ్వ్ కంబు = ఆజ్లావ్మక మను క్షనులయ్యు ఒప్పుక క విలసీల్లును; ఆందుకొ = 

ఆ యాకా జాచ మున -దు, పరమాత్మునకుక్ = పరవాసు దేవ బవ్మామునక 

సవా[సంబును = పకచేముని, (బవ్మా - రంధ - స్థానంబునక = (బవ్మా 

రం[ధ (పడేశమునందు ఓంకార వర్షగంబు - ఐ = ఓం అను_ నీయొక 

యక్షరమును జొందినదిమై  సవ్మాస - దళ - కోభికంబు - ఐ = వెయ్యి 

శకల"చే శోబిగిచున్న డ్రై కోటినూర్యపకాశమానం బై = ఒక కోటి 

సంఖ్య గల యా: తు ఆవ ఈ డేదీప హ్యమాన మగుచ్చు - ధీఏీలయ - స్థలంబై = = 

క అవిఖమాన సలు వాంసంబుతోం గాడ! విలయ మొందు మొదలి వెలుంగు 

నందు” అని వెనుక౬ జెప్పీనరీతిని చిగ్బిందువు లీనమగుటకుం. జోటయి, 

సవా సారచ కంబు = సహ్మసొార మను చృకమ్ము అలరారుకొ = (పకా 

శంచున్వు ఆందుక్ = ఆ సవా సారమందు, (శీగురుస్యామికిక్ = (బవ్నా 

విద్యాసంప ద్విరాజితుం డగు నాచార్యునక్కు సవ్శాసంబును = ఒక 

వెయ్యిన్సి |కీనుత్ ... పూర్వకం౦బుగాక- - (శ్రీమత్ = క్షైనసంప త్రీ గల, 

చీశిక = సద్బరుపు చెత, ఉక్త = ఉపదేశింపయిడిన, ఆసన = పడా శ్రైసనము 

'ముదలగు జానినములున్కు ముదా = తొల్లి వెప్పంబడీన ఖేచరి వెొంద బగు 
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ముదలున్కు అవ్య = ఆ ముదలచేం గనుంగొనంబడు నంతర్గక్ష్య్యుము బహి 

గమ్యము మొదలగు లక్ష్యములున్సు ముంతే = పరమప్రరువ పతిపొదక మ 

అగు గాయ, తీ మొదలగు మంత ములును, ఛ్నాన = ఫురువో త్తమ స్వరూ 
ణి 
లో 

పానుసంధానము---(అను *నియొక్క) (కమ = అనుష్టాన (కమము 
౨ తీ 

పూర్వకంబుగాక్ = తొలుతం గలుగునస్లుగ సమర్పించు = (మిందం 
జెప్పీనరీతిని వాంసగతులను వినాయకాదులక్షు సమర్పణము ావించెడు, 

సభ్దురు - భక్తుండు = ఉత్తముం డగు తన యాచార్యునితందు భక్తి గల 
(౧ అనో ధి టి 

యోగి బీవన్ను కండు = ( బతికీయుండంగనే పరమఫురుష పొ ప్రరూప 

మగు మోక్షము నొందినవాండు, అగుకా = చెను అట్లు = మాంచి 

జెప్పీనరీతిని, ఒవ్పంచునప్పుడు = వాంసగతి ననుసరించిన మంత ఫురశ్చర్య 

సంఖ్యలను సమర్పింవెడు సమయమునందు ముందున కన్వయము, 

గ్ 

3 ~ చె 

అంచు మూలాఛారచ। కో దాః కేముము. భారచ( ద 

a జో త్ a జా 

ప్రీ ఇ ద్రారణకి ఏసును, 
PA 

ఖీ 

వశమన స ఆను నాలుగు బీజువర్ల ములు తూర్పు మొదలగు నాలుగు 

దెక్క్యుల వైపున నున్న శేకులలోం గలిగి పం డెండవ నన్న పనిండిపువ్వు 
పగిదిం దక్కి పంచమహాభకాతముజలో గంధవతి యగు పుడమికి నధి స్థానమై 

యా పుడమి యధిచేవతగాం గల (ఘా కేం దియమునకుం గారణం బగ 

మూలాధారచ కము పాయం[పదేశమునం దుండున్వు దెినియందు.6 బూర్యో క్ర 

రీతిని వాంసము అహోరా_తాత్మక మగు నటువదిగడియల పరిమితి గల 
దినములోని ను ర లలో నాఆంవందలసారులు నాలుగుదశళ ములమిందుగ. 

(బదతీణము చేయును ఈ (పదక్నీణములను గణపతికి దొలుక నర్పించ 

వలయును, 

స్వాధిష్థాసచ క్రో జ్ఞార్యకవుము. 

బభమయరల అను నీయాజు వీజనక్షములు -నాజుందశముల 
ఇకుందును గలిగి ఎణ్జినివంగు గలిగి రసము (తీపి (పధానగుణముగక౬ గల 
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చీటికి నధిస్థాన మై రస నేం దియమునకుం గారణం బగు స్యాధిష్టానచ కమ 

ఊపస్థభాగమునందు( గలన్యు దీనియందు వాంస ఘమ ౬ లలో నాయివేలం 

సారులు (పవక్నీ ఇయలు చేయును. -ఈ (పదక్నీ ణములను (దిమూ రులభో 

నృష్టిక ర్రయగు పరమేస్మికి సమర్శింపవలయును. 

ణిపూరక చక్రోజ్ధారము. 

డఢణతథదధనప ఫ అను నీ పది వీజూక్షరయులు పది రేకుల 

యందును గలిగి పృథివ్యాపన్తేవోవాయ్యాశాశమంలో దేజన్సునకు నధ్ధి 
స్టైానమై పసప్రురంగు గలిగి చత్తురింద్రియమునకు. గారణమై మణిపూరక్ష 

చ్మక య నాన్సీమండలమునం దుండున్వు దీనియందు వాంసమ ౧౦ గడియ 

అలో నాబువేలమాటులు (పదకీణయలు నేయున్సు వీనిని జగత్పరిపాలకుం 

డగు (శీమహోవ్నివునకు సమర్శ్సింపవలయును, 

అనావాత చకోజ్ఞారము. 

కఖగఘజచచఛజయుఇట ర అను పండెండు వీజాక్షర 
ములు పం్యడెండు దళమలయందుం గలిగి 'తెలుపువర్లముతో నొప్పి, స్పర్శ 
గుణయ గల వాయువునకు నధిష్టాన మై త్వగిం దియమునకు. గారణ మై 
యనావాత చృకోయు నావయ, (పచేశమనందు విలనిల్లును. దీనియందు వాంస 
మఘ ౧౨ లలో నాటువేల పదక్నీ యులను జేయును; వీనిని సంహారక ర్త 
యగు రుదునకు సమర్పింపవ లెను. 

విళుద్ధచ కో ణ్ధార్మక నుము. 

ఆఆఇఈ ఊఉ ఊబుబూ ౪, 6అాఎవవఐదజ ఓ జెఅంఅః' 
కను నీ పదియాటుస్వరములును పదియాలు శేకలందు. గలిగి నలుపురంగు 
(లదియమై శబ్టగుణక మగు నాకనయునకు నధిస్థానమై శో(కేం దియ మనకు 
గారణమై విషనచ కు కంఠ పదేశయనందు? గలద్యు దీనియందు వాంన 



పడ్య-౧౮౧.] టీకా తాత్పర్యవి శేపార్థ సహితము. 885 

మ ౧౬ ల కాలములో వెయ్యి (పదకీణమలు గావించును; దీనిని (బత్య 

గాత్కునకు (శుద్ధ జీవునకు) సమర్పించువడి. 

ఆజ్ఞాచ। కో చా! కవుము. 
Ep థి 

వాంక్షం అను నీ కడు బిజవర్ణ ములు శిండు దళయలయందుం 

గలిగి మాణిక్యమయిక.. కాంతిచే నొప్పి, అంతరిం[ది యమునకు నధిష్టాన 

మై యాజ్ఞాచకంబు కనుబొమల నడిమిపట్టున రంజిళ్లున్యు దీనియంను 

భు ౨ల కాలములో వెయ్యి పవక్నీణ ములను వాంస వేయును; వీనిని బర 

మాక్కునకు (పరమప్రురుషునకు) సమర్పింపవలయును. 

సహా! సారచ[కో ద్రారక్రమము, 

(దైవ్మాప్రణవము నడేపట్టునం గలిగి ఆ [పణవమునకుం జూస్టును 

వెయ్యి చేకోలు గలిగి, నూణజుల కలనూర్యుల కాంతి) బోలు[పకాళముచే 

దేవీష్యమాన మగుచు: జిడ్నిందువుయొక్కొ_ లయ మునకు నునికి మొ సవా సార 

చక్రము భౌసిల్లును; వీనియందు వాంస మ ౧౦ ల కాలములో వెయ్యి (ప్రద 

శీణములు గావించు నీ ప్మదక్షీణములను దన గురువ ర్యునకు సమర్సింప 

వలయును, 

ఇట్లు (శీమదార్యుఎచే నుపదేశింపంబడిన పద్మాసనము మొదలగు 

నాసనబంధములయు, ఖేదరి లోనగు ముదల యు, నాయాల క్ష్యములయు, 

ర్తన్మంత ములయు, భ గవదనునంధానము యొక. యు నాచరణ[కమము 

మున్ను గలుగునట్లు సెని జెప్పీనరీతిని వినాయకాదులకు వాంసపవకీణము 

లను సమర్పణంజేసెకు పరమాచార్యేభ కుడు జీవన్ను క్లుం డసను. మతియు 

నీ రీతిని సమర్పించెడుసమయ మునందు. ౧౮౧ 

అవ. లోగడల జెప్పినవడువున శుద్ధచిత్క_ ళాస్వరూ ష 

మగు పరమపురుష తత్త్వము ననుసంధించుటకు. చెలుపం 
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దలంచి , తొలుత మనో వాయువుల సంచార ప చేశములను 

చెలుపుచున్న ది. 

కశ, కుడియెడవమునాడులందుక 

నడుచు నాగయువులు వానిశనడువడి వెలి లో. 

బొడగనుచు నెపుడు మెలయపకా 

నడిమినడక నంటి నెమ్మశనంబు కుమారా ! ౧౮౨ 

టీ. వమారా! = ఫుత్తొధికండ వగు నో మరున్నందన్యా వాయు 

వులు = (పాణము మొదలగు గాలులు, కుడియెడమ నాడులందుక్ = 

వాదయప్రుండ రీకమునకు నిరుచక్రిి యల నున్ననరములయందు నడుచు! = 

నంచరించుచుండున్ను వాని - నడువడిక = ఆ వాయువలయొక్క. నడ 

కను వెలిక - లోన్ = పైని లోపలను, పొడగనుచుక్ = కనుంగొనుచు, 

నణీమి - నడకక్ = ఆ వాయువులమధ్యను సంచారమును ఆంటి = 

పొంది, ఇెమ్మనంబు = సంకల్పవిక ల్బాత్మ్మక మగు మనస్సు ఎపుడుక్ = 

నిరంతరమును మెలంగుక = తిరుగాదుచుండును. 

తా. వాయున్రనకు నధిస్థాన మగు ననావాతచక్రయునకు నుభయ 

పార పమలయం దున్న యిజావీంగళొ నాడుల లోపలి నూక్షురం[థముల 

యందు ( బాణాపానవాయువులు సంచరించుచుండును; ఆ (పాకాపాన 

ముల బాహ్యా భ్యంతర సంచారయులను బరికించుచు నా శిండింటికి మధ్య 

వరి మై మనన్సు సంతతము సంచరించుచుండును. . ౧౮౨ 

అవ. ఇట్టు మనోవాయున్రల సంచారస్థలములను జెప్పి 

శుద్ధజీవ న్వరాప మగు హంసయొక్క నివాసస్థలమును 'జెలుపు 

చున్నది. 

క, ఆరెంటికిని విలత్ణ 

మై రాజిల్లెడు నుషుమ్న యం దవులాజ్ఞాం 
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భోరుహమున వాంనుం డా 

తొారాముండు సర్వసామ్. $ మొ వెల్లు నుతా! ౧౮౩ 

టీ, నుతా = ఓ ఆంజసేయా ! ఆ శెంటికిని = సూర్యో క్షనాడంలు 

శెండింటికిని విలంక్షణమన = పెఅయది మొ రాజ్లాడు - నుషున్ను 

యందుక = నడుమను (బకాశించుచున్న నుషుమ్న యనునరమునందు, 

అమల + ఆజ్ఞాంభోరువామునక్ = పరిశుద్ధ మగు నాజ్ఞా చక్రమునందు 

ఆత్మారాముడు = పరమాత్మునియందు నిరరతరమును రమించుచున్న్య, వాం 

నుండు = కున్దజీవు(డు, సర్వసావీ - ఐ = పరమపురుష ప్రా ప్రమహిమ 

చేత సర్వ ప్రపంచమునకు దప మ న్కు వెల్టుక్. = తేజరిల్లు. 

తా జగద్యా శ్రపారవర్ష్యం భగవతో౭నంకకల్యాణగుణయోనో 

ముక్తజీవస *” అనుటచే ము కృజీవునకు (పాపంచికవ్యవ హారము తప్ప 

పరమఫురుషుని హేయ, పత్యనీకసకలకల్యాణగుణ పా ప్రీ గలదు శాన, నిరం 

తరము పర మూక పా ప్ నానందించుచున్న ము క్తజీవుండు భగవల్లీలా 

విభూతిరూప మగు నిఖిల్మపపంచమును వినోదముగం బరికించుచు నుషు 

మ్నాంతర్వ యగు నాజ్ఞాచ్మకమునందు థాసిల్టుచుండును. ౧౮౩ 

అవ. ఇట్లు ముకృజీవాత్శస్థితిని జెప్పి తదా(శేయ మగు 

నా యాజ్ఞాచ (క్ర మును గొనియాడుచున్న ది. 

ఆ. అచలవాంసరూప 4 మెచట సంభవ మగు 

నచట సంచరించు $4 నెచట నణంగు 

నదియ సూ సుషుమ్న $ యదియపో ద్విద కౌబ్బ 

వముదియ సూతయ్మదృష్టి, ఫశ నరయు మనఘ ! ౧౮౪ 

టీ, అనఘ = పాపరహితుండ వగు నో వానుమానుండా ! ఎచటక్ = 

ఏస్థానమునందు, అచల-వాంస-రూపము=పరిశుద్ధుం డగుజీవునకు నుపాధిసం 

బంధము, నంభవము = పుట్టినది అగుక = అయినదో; ఎచటకొ = ఏ 



కిని వీతారామాంజనేయనంచాదము [ ఆశా, 

(పదేశమునందు, సంచకించుల = పుణ్య పాపక ర్మానుగుణలము లగు. నుర 

తిర్యక్ స్థావర శరీరములతోల దిరుగాడుచుండునో; ఎచటకొ = వ్ర స్థలకు 
నందు అడంగుకొ = స్వస్వరూపానందావి ర్భావము కాలా నళించునో, 

అదియె = ఆపరమపద మే, సుషుమ్న = సుషుమ్న యనును _ల్హేమనాడియు, 
అదయపో = ఆపదమే నుమా, ద్విదళ "బ్బము=పూర్యో క్షరీతిని రెండుదళ్ల 
ములు గల యాజ్ఞాచక్రమ్ము (కనుక), అదియ=ఆపదవి చే, నూత్న శదుప్పిక్ = 
పరమనూత్న a మగుదివ్యదృష్టి చేత, అరయుము = పరికింపుము. 

శా, దేనియందు బరిళుద్ధుం డగు జీవునకు స్వమాయా సంబంధమువలన 
న్గూల సూత్యూడది శరీరరాప మగు శార్యకరణ సంఘాతము సంభ వించుచు. 
(బవ ర్రించుచు లీన మగుచున్నదో, ఇట్టు సర్వ కారణం బగు నాపరత త్తే 
సుషుమ్న యా నాజ్ఞాచ కయ నయి యున్నది "గాన, యోగాభ్యా సబల 
మున స్థూల మగుబావ్యాదృష్టిని విడిచి, పరమనూక్షు మగ నాంతరదృష్టి 
చేత దానిని తెలిసికొనుము, . ౧౮౮౪ 
చలన యతిసూక్షుదృస్టియు, దృ$ గాద్యవసానపదంబు, ధీమన 

స్పవనము,స్వ( పకాళ ము,న $సంగము, నిర్విషయంబు.గాన,న 
స్పదమునహంననాదముల$ భంగులంగహార్పందదంతరంబునం 
దుదయము నొంది చిత్క_ళ మ$హోోన్నతి వాని నడంచు 

[ నెంతయున్, 

దృక్ ,..పదంబు యు దృక్ క చావ్యాజ్ఞూనము, ఆది ణా మొదలగువాని 
ముక్కా, అవసాన = సమా చ్లీక్సీ పదంబు = (పదేశమయినదియు (బావ్యూ 
జ్ఞునయు లాపదవియందు వ్యావీంపంజూల వని యర్థము), ధీమనన్సదనము 
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“ఉపాసనంస్యా ద్ధ్రంచానుస్నృతి గృర్శనా న్నిర్వచనాచ్చి” ఆను బోధా 
యనవచనమునుబట్షి | భువానున శృతి నాప మగుస్థిత హూ తోం గూడిన శుద్ధ 

మానసమునకు నునికిపట్టయినదియు, స్వ|ప కాశ మ=ఇతరాపేక్ష లేక తనకుం 

దా వెలుగొందు చున్నదియు అనంగము = తనకు వశవరక ని యగుమాయ 

యొక్క సంపర్కము లేనిదియు నిర్విషయంబు = చతంరాదులగు నిర్ధదియ 

ములకు గోచరము కానిదియు కానక్ = కనుక్క అప్పదమునకొ = పర 

వస్తురూప మగు నాస్టానమునందు, వాంస - నాదముల - ఛభంగులక = 

పూర్యో క్త జీవత క్త గయయొక్కు_యుం (ట్రణవనాదములయొక్క.. యం రీతుల 

చెల్ల, కార్చక =ఏకత త్యానుసం ధానమున( బొనుపంగా, తత్ - అంతరం 

బునక్ = అహి పరిశుస్థ నుగు నా చిత్తమును బరత_ర్హ్వ్యమునందుం జేర్చిన 

వెంటనే చిత్ - కళ = భగవ త్పామాత్కారరూప మగు వైతన్యకళ, 

మహోోేన్న తిక = మిగుల హెచ్చుగ, ఉఊదయయుక్ - ఒంది = ఆవిర్భ 

వించి, వానిక్ = జీవత క్ర గమురమొక్కొ_ యు దకవిధోంకారనాన సుల 

యొక్కయు. రీతుల నెల్ల, ఎంకయుక్ - అడంచుక. = మరలం బొడ 

నూపపంకునట్టు రూఫుమాఫును. 

శౌ, జగదుత్స్ప ్ రిస్టితియములవ మూలకారణ మగు నాపరత త్త పమ 
పరమనసూక్మ్మ మగు క్షనదృష్ట్రి కీమా త్రయు గోచర. మగునదియు., (బాపం 

చిక జ్ఞానమునకు గోచరము కానిదియు, స్థత(పజ్ఞాసమన్విత మైన కున్ధమానస 

మునకు నివాసమైనదియు, తనకు డా వెలుగుచుంశునదియు మాయామాయా 

కార్యముల సంబంధ ము లేనిదియు, ఇతరాను లగునిం్మ దియములకు నగోచర 

మెనడియు గాన నాపరనస్త్సువునందు వాంసళబ్ద్బవాచ్య మగు _పత్య గాళ్ళ 

యొక. చి త్తవృ త్తని - వూర్యో క్ష పణవ నాద భేదములను - తే దెకధ్యాన 

ముచేం జేర్చలగా వెంటనే పరమపురుషసామే త్కారరూప మగు చైతన్య 

కళ దేవీష్యమానమై యావిర్భవించి జీవాత్శయొక్క భంగుల (సంసారావ్ 

స్థల) నెల్లు నమాలముగ నశింపజేయును, 



890 నీతారామాంజనేయసంనాదము [అఆత్యా-ం, 

ఆ. భూరిహాంసనాదశేపూర్యో త్త రారణి 

జనిత చిత్క_ళాగ్ని (| ఘనత 'మెజుసి 

స్వాదివ స్తువులను $ స్వస్వరూపంబుగా. 

చేయకున్నె వై ని $ జేరునపుడు. ౧౮౬ 

టీ. భూరి...అన్ని - భూరి = పరిశుద్ధ మగుట నత్యు త్తమ మైన, 

వాంస = (ప్రత్య గాత్మయు, 'నాదజ=పరమాత స్మ పతిపాదక ముగు (పణవము 

యొక్క నాదము, ననెడు, పూర్వ - ఉత్తర = మొదటిది రెండవదియు 

నగు అరణి=నిష్పుకొజుకు( దరివెడుక బ్ఞలవలన, జనిత=పొాడమిన, చిత్మ_ 

ళా = పరమఫురుషసాకూ తా్కారరూప మగు చెతన్యకళ య'నెడు, అగ్ని = 

వహ్ని, భునతక - మెజిసీ = మిక్కుటముగ మండి, (దేదీహ్వమాన మై 

స్వాదివస్తువులక్ . - స్వ = తనకు. బరమపురునసామాతాారరూప మగు 

నగ్నికీ, ఆది = హేతుభూతము లగు, వస్తువులక్ = శుద్ధ జీవుడు పరమ 

ఫురుమవాచక మగు (పణవనాదము ననెడు రెండరణులను సెక్ = పరా 
త్సరుండగు పరమపురుషుని, చేరునపుడు = పొందుతతీనిి స్వ - స్వరూ 
పంబుగక = భగవత్నామాత్మార మనిమొడు నగ్ని యొక్క. యాకార 

ముగ వేయక - 6 న్నె=ఐకావింపక యుండునా ? కావించు నని యర్థము. 

శ్రా ఆత్మాన మరణిం కృత్వా |పణవం చో త్తరారణిం | ధ్యాన 
నిర్శ్మథ నాభ్యాసా తాపం దవాతి పూరుషః *” అనలా క్షానయోగి తన్ను 
(జీవార్మన్సు (కిందిక జ్రగన్సు భగవద్యాచక మగు (పణవమును మాందికజ్ఞ 

గను జేన్ పరమపురుషధ్యాన మనియెడు మథించుటయొక్క_ యభ్యాస 
మును జేయుటవలన నాఫ్రరుషో త్తమండు జీవాళ్శకుం గల నంసారయాప 
మగ పాపమును సమాలముగ దహించును - అనుట చేం (గింద నొక కజ్ఞను 
బెస్త గట్టిగ దరుచుటచేం బుట్టిననిప్పు బాగుగ మండి యా రెండు కు 
అను గాల్చునట్లు రోగి తనయార్శను (బణవ ముతో జేర్చి భగవ(ద్రూపమును 



పద్య-౧౮౭.] టీ కా తాత్పర్యవి శేషార్థసహితము. తళ 

నిరంశకరమును ధ్యానించుటవలన నాభ గవంకుడు సాతాత్క_రించి జీవునిల 

దనలో వైక్యము6 జేయును. ౧శా౬ 

క, అంగము నిర్శులబిందువు 

లింగము నాదంబు పరముశలింగాంగముప*ి 

సంగమె మంగళకళ యని 

లింగాంగులు దెలియుదురు చశలింపనిభ క్తిన్, ౧౮౪ 

టీ, అంగము = ఫుకుపోత్తమునకు శరీర మగు చిద్వర్టము, నిర శైల 

బిందువు = పూర కృ మగు స్వచ్చుమైన చిద్బిందు వనియు, లింగము 

“లింగం చిహ్నీ సుమానేద సాంఖ్యో క్ష (ప్రకృళావపి” అకు మేదినీ 

కోశము చేత నచి[దూప మగు మూల పకృతి, లేక “వమ తాచ లింగం” అని 

మీమాంసకులు చెప్పునబ్లు అక (ప్రకాశ నసామర్థ్యాత్మక మగుభగవ త్త తము, 

నాదంబు=ప్రురుసో తమ్మపతిపావక మగు సూర్యో క్షప్రణవనావ మనియు 

పరమ...సంగయు + ఎ - పరమ = పరమపురుషరూప మైన, లింగ = పర 

వస్తువునకున్వు అంగ = పరమపు'పవశరీరమైన జీవాక్ళకును గల, మహాసం 

గమె = నిరతిశయమగు చనైక్ళమే మంగళ - కళ = అఖండానంవరూప 

మైన వెతన్యకళ, అని = అనియం, లింగాంగులు = సకలజగత్కారణ 

భూతు డైన పరమఫురుషునికి శరీరభూతు లైన కద్ధ జీవులు, చలింపని _ 

భ క్తిక =నిశ్చల మైన యుపాసనాత్మక మగ భ క్రిచేక, తెలియుదుకు = 

ఎణుంగు దురు, 

తా, “నామకాపవిభాగ విభక్త నఖ చిదచిద్వస్తుశరీరం (బవా శె 

కార్యావస్థం ” అకువేడార్థసంగనావ చనము చేకను “య స్యాత్మా శరీరం” 

అను (శుతిచేతను, కా ర్యావస్థ మచ (బ్రహ్మమునకు శరీరమగ జీ వాళ్ళ పరి 

శుద్ధ మగు చిద్బిందువ నియు, “దామ్హాపవిభాగా నర్హ నూక్ళుచ శాపన్న 

| పకృతి ప్రరుషశరీరం (బవ్ముకారణావస్థం ఆను వే దార్థసం గవావచన 



899 నీతారామాంజ నేయసంవాదము (ఆశ్యా_౧, 

మును బట్టి కారణావస్థ మగు (బహ్మము పూర్యో కృప ణననాద మనియు, 

కత త్ల మనీ ఐతదాక్య మిదం సర్వం అయమా తా బవ్నా” * అను మెడ 

లగు భటక్మ శుతివచనములచే సిద్ద మగు కార్య కారణములకు ననన్యత్వరూప్ర 

మైన జీ వేశ్వరులకుం గల యేకత్వ మే సకలక ల్యాణగు ణా స్పద మైన వైతన్య 

క్రళ యనియు బరమపురువశరీరభూతు లగు జ్ఞానులు నిశ్చల మగు భ క్రిశ్లే 

నెణుంగుదురు, ౧౮౭ 

ఆ. అటు గావున గళశవాంసనాదంబుల 

రూప మడంచి తనదుశరూపు. జేని 
తాను తాన మైనశత త్త (ంబునం బైక్ 

మొందు బయలు బయల 1 నొందినట్లు. ౧౮౮ 

టీ. అట్లు కావునక్ = అది కాయికి, కళ = జీవకళ, వాంస4 
రాం టి 

చాదంబుల,+గూపము - వాంస = తనకో నవిద్యాసంగమువలన. గలిగిన 

ఛింగళశరీరము మొక ్యయిు, నాదంబుల ఇ పూరో కపణవ నాదజన్య మైన 

ద్రకృతిపరి ణామాత్శ్ళక వైన న్థూలశరీరముయొక్కయు రూపము = దాని 
యందలి యభిమానమును అడంచి = భగవంతునియండలి భ _క్రీవిశేవము 

చేత రూఫుంబాపి తనదు _ రూళష్రకొ = తనయొక్క. జ్ఞూనెశ్వర్యాది 
నంపన్న మగు దివ్యస్వరూపమును చేసి = తొంటియట్ల కావించి, తౌనుజ 

జీవార్నుడు, తౌన ఇ పరమాత్మయే, ఐన త ర్త (ంబునందుక్ = శరీర 

శరీరిఖా వముబే నగునట్టివ స్తుత త్త వ్ర స్వ్తయాపమునందు, ఐక్యము =వీకత్వమును 

(భగవ శ్సాయుజ్యమును), బయలు = ఘటాదులయం దుండు నాక సము 
ఖయలక్ = భూతాకాశమునందు, ఒందునట్లు = ముటాద్యుపాధి నాశము 

కాంగా పొంచెడు రీతిని ఒందుక్ = పడయును. 

శౌ. జ్ఞానులు జీవేశ్వరులకుం గల శరీరాత్మఫావరూప మగు "నేక 
శ్యమే నిరతిశయానం దాత శై మగు మోకు సా మాజ్య మని తెలియటం 



(a 
పడ్య-౧౮౯.] టీకా తాత్పర్యవి శే పార్థ సహిత ము, వీ98 

చేస్తి శుద్ధజీవకళ తనకు నవిద్యాసంగమువలనం గలిగిన స్థూలనూక్షుశకీ 

రాఖిమానస్వయాపమును బూర్యోక పురుషో కమ కరీరాత్మఫావజ్ఞూనము చే 

రూఫుమావీ తనయొక్క శుద్ధస్వరయూ పమును గావించుకొని తాను పరమ 

ఫురుషునకు శరీరభూతుం డయిన వస్తస్యరాపమునందు కుండలు మొదలగు 

వానియం దుండు నాకాళ మాకుండలు మొదలగునవి నళింపలా భూతా 

కాశమునందు6 గలయునట్టు ఫురువో క్తమసాయుజ్యము నొందును. ౧౮౮ 

అవ. వెని జెప్పినయర్గము నె సుఖబో ఛార్థము భంగ్యం 

తరమున వివరించి యుపచేశించుచున్నది. 

మ. కలహంసాన్విత నాదబిందుకళ లై+క్యం జెప్పు డౌ నప్పుడు 

జ్ఞ ఏలక రర్పూరశిఖ[| పణాశ ముగతికా$ స ర్వేందియాళ్యన్వి తా 

నిలచి త్తంబులు శూన్యతం జనంగం దాశనిర్యాతదీపోపమా 

చ లసచ్చితు ఎఖవ్మగ పోత్షుండ లరు౯ శసంపూక్షుండై యంత లున్, 

జీ. ఎప్పుడు = ఏ యవస్థయందు, కల...కళలు = కలవాంస - 

“సర్వభూత వాదయ * అను ఆ. ౧-౧౭౬. వ పద్యమువందు. జెప్పంబడిన 

లక్షణము గల కుద్దజీవవాం సతో, ఆన్విత = కూడుకొనియున్న, నాద 

బిందు - కళలు ఆ పూర కము వైన [పణవనాదమలు - చిద్బిందువు - 

వృ త్తిరూపము లగు వైతవ్యకళ లు ఐక్యయబు = ఏకత్వము నొందినవి, 

జె౯ = అగునో), అప్పుడు = అ క్షతీనిి సర్వ... చిత్తంబులు - సర్వ = 

సమ స్తములైన, ఇండియ = కనక శ్నేందియములయొక్క, ఆళి జ పం కి 

తో, అన్విత = కలనియున్న, అనిల - చి త్తంబులు జ (పాణాదివాయు 

వులును మనస్సును, ఉజ్జ్వల - గతిక - ఉజ్జ్వల = మంటెడు, కర్పూర = 

కప్పురమునందల్సి శిఖి = అన్నియొక్క_) (పణాశము - గతిక = ఆతీపోవు 

రీతిని శూన్యత = లేకపోవుటచేత చనయకా = నళింపర్యా 

నిర్వాత ... ఆత్ముండు - నిర్వాత = గాలి సోశన్సి దీప = (పదీపయు 



894 సీతారామాంజ నేయసంవాదము (ఆళ్వా-ం, 

మొక్క ఉపమా అ సమాన మగుట చేత, అచల = చలనములేని, సక్ _ 
పరిశుద్ధమైన, చిత్ = చెతన్యమయొక్క, నుఖ _ విగవా = ఆనంద 
స్వరూపము గల ఆక్కుండు = శుద్ద జీవుండు, ఆంకఠటకా = ఎస్ల యెడలను 

సంవూర్తుండు భగవంతునివతె నిండియున్న వాండు, ఐఏ = అగుచ్చు, 

ఆలరుక = (పకాళించును, 

తౌ, (పకృతి పరి ణామాత కయ లగు మవాదొది కార్యక రణ సంఘా 

తయ లెల్ల మండుచుండెడు కర్పూరమునందలి యన్నివ లె బురుపో శ్ర 
మోపాసన చే సమాలముగ నకింపంగా ముక్తాత్మ “యథా వీపో నివాకస్థో 
"నేంగతే నోపమాస్మృృతా” అనునట్లు గాలి లేనిచోట నున్న దీషమళలె 
సంసారచ కమునందు జననమరళాదిరళూప మగు పరి భమణము లేక 
యఖం డానందస్వహాప మై పరమాత్నునియబ్టు - సర్వపరిఫూర్ణ మై (ప్రకా 
శించును, 

చఇెరాకా 

అవ. వెని సామాన్యముగ ను బ్రైశింపంబడిన విశే 
పార్థమును వెల్ల డిచేయుచున్నది. 

వ. ఇట్లు వాంసనాద బిందుకళలతో సకలేం[దియ సమన్విత 
మనక పాణంబు లెప్పుడు విలయం బగునప్పు డయ్యవస్థ 
తురీయం బనియు, నున్మని యనియు, సహజామనస్క_ం 
బనియు: జెప్పనొప్పు; నట్టేపూర్ష నిరికల్ప సమాధియం దద్వి 
త్రీయాపరోక్షు. స్వయం(పకాశ మానాఖండ సచ్చిదానందస్వ 
రూప పరమా త్నారాముశె తన్యమ్మాతుండం వై యుండు 
మని యుపబేశించి వెండియు ని ట్సనియె, ౧౯౦ 

టీ. ఇట్లు = పెని జెప్పీనరీతిి వాంస - నావ _ బిందు _ కళల 
తోక్. = వాంసమం[తభూతమగు (బవా (వణమముయొక్క_ దశవిధనాద 
ముఅత్రోను చిద్బిందువుతోను చైళన్యకళలతోన్కు సకల - ఇం[దియ - సమ 
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న్విత - మనః _ (వాణంబులు = క్షైనక ర్మేందియములకో( గూడిన మనో 

వాయువులు రెండును, ఎప్పుడు = ఏ సమయంబునందు, విలయంబు - 

అక" = (బవ్మామునందు యాగాభ్య్యాసబల ఘన విలీనము లగున్నో 

అప్పుడు = ఆ సమయమునందు, అయ్యవస్థ వస్త = సమూలముగ6 జిర్త్మపాణ 

ముల యా విలీనావస, తురీయం బనియు = జా గళ్ళ గప్ప ములకు బెజియది 
థి 

యగు భగవ తాదాత్చ స్రయాపమైన తురీయావస్థ యనియు ఉఊన్నని యనియు 

మనోవృక్తులకు గోచరయుగాక చు నుండోనది గాన నున్నని యనియు? 

సవాజ _ అమనస్కంబు - అనియు = (పకృతిసంస్నముతోం గూడిన 
౧ 

మనన్సుయొక.. సంబంధము లేనిది యమనస్కము. ఇది శుద్ధ జీవునకు స్వతి 

స్పీన్ధమైనది గాన సవాజామనస్క._ మనంబడును, అనియుక్ = అమచ్చు 

చెప్పక యు ఒప్పుక్ = మహాయోగుల వే బలుక బడును , అట్టెపూ 

అందుక - అట్టి = తురీయాది నామముల చెం జెప్పంబడు, పూర్చ = మోందల 

'జెప్పీనయట్లు అంతట నిండిన, నిర్వికల్ప = (పకృతిసంసష్టము 'లేకపోవు 

టచే నేవికల్చ్బ్పములు లేని సమాధియందుక్ = అసంపజ్షాతరూ పమైన భగ 

వన్నిస్థ్రయందు, అద్వితీయ... “మ్మాతుండవు - అద్వితీయ. = “ఏక మే వాది 

తీయం (బవ్మా” ఆను మొదలగు (శుతుల చెం జేతనా చేతనాత్ముక మగు 

నిఖిల ప్రపంచము దనకు కేవభూత మగుట చే విశిస్టాద్వ్వైతంబున్వు అప 

రోక్ష = ము కాత్నులకు సామా తౌ రమైనదియు, స్వయం(పకాశమౌాన= 

ఇతర పాపేకు లేక తనకుం చా వెలుగొందు చుండునదియు, అఖండ = 

సర్వవ్యాపకం బగుట నే నపరిచ్చిన్న మును, సక్ = సశ్త్వ్వగుణమును, చిత్ = 

సర్వజ్ఞ మును, ఆనంద = నిరతికయానంనగుఇణక మును నగు స్వరూప = 

దివ్యభుంగళ వి గవాము . గలదియు నస, పరమాత్మ = పర్యబవ్మామునందు, 

ఆరామ = అత్యధిక (| పప త్తిచేం (బేమించెను, చెతన్యమ్మాతుండవు = 

*శీనల పరిళన్థ చైతన్యము గలవాండ్డవ్యు ఐ = అచు, ఉండుము అని, 



396 సీ తారామాంజనేయసంవాదము  [ఆశ్యా.౧ 

ఉపదేశించి = బోధించి, వెండియుక = 'మజల, _ ఇట్లు - అనియెక్ = 

ఈ వడువునం బలికెను. | | 

తా. పూర్వమునందు వివరింపంబడినరీతి నుపాధివిశిహ్పుండై వాం సక 

వాచ్యుండగు జీవుండునుు దశవిధ (పణవ నాదములును,. చిద్బిందువును, 

వై తన్యకళలున్సు అను వీనితో జ్ఞానకర్శేంద్రియములతో. గూడినట్టి యంత; 

కరణచతుస్హయమును (పాణాదు లగు దశవిధవాయువులును, భగవదుపాస 

నారూప మగు యోగాభ్యాసముయొక ్క. పాటవము చే చేతతిని ఛగళం 

తునియందు( జేరియుండునో యప్యు జాయవస్థ జా(గత్సప్న నుహు ప్తులకం 

జైది యగు తురీయావస్థ యనియు, మనస్సు బౌవ్యామును విడిచి పరాత్పరం 

బగు (బ్రవ్మామును జేరుటచే నున్మన్యవస్థ యనియు జీవునకు. (బకృాతిసంస 

రయ లేక స్వత ని స్థమగ నున్న పుడు పరిశుద్ద మైన మనస్సు గలిగియుండును 

శాన సవాజామనస్మ్క_.0 బనియు యోగీ దులచేం జెప్పంబడి యొప్పుచు 

నుండున్యు “పూర్ణమదః పూర్మ మిదం పూర్ణ క్నూర్య మదచ్యతే పూర్ణస్య 

వూర మాదాయ వూర్ణ మేవావశివ్య కే”” అనుట చే సర్వ పరిపూర్ణ నుగు 

(బవ్నామునందు చావ్యా_ పపంచవికల్బములు లేని యనం పజ్జ్యాత సమాధి 

యందు సర్వశేషి యగుటచే కనకంటు వేటొండు లేనిదియు, ము క్ర జీవులకో 

నిత్యసాముత్క్కారరమాపమున్సు ననన్యా పేషీముగం దనకు దా వెలు 

గొందుచుం చెంపులేని సత్తును జై తన్యమును ఆనందమును స్వమాపముగ( 

గల పర్య బన్నామునందు రమించుచుం జెడీ చైతన్యము నూ[తము గలవాండ. 

వై నీ వుండుమ్యు అని యుపదేశము చేసి మతీయు నిట్లు పలికెను. 

అవ. పూరో క్షమ లయిన నాదబిందు లత్ష్యుముల 

యభ్యాసబలమున రాజయోగము సిద్ధించు నని ఫలితార్థ ము 

చెప్పబడుచున్నది. 

సీ పరమహంసంబు శేశీవగలుం జింతింపంగ 
విందు విందందు గంగపింపకుండు | 
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దశ విధ(పణవనాశదము లాలకింపంగ6 

దుదను ఘంటానాడ 4 మొదవి [మోయు 

బవాలకులత్యు ముల్ * పరికించి వమరాడంగ 

సురుచిరం బె సయంశజ్వోతి మొప్ప 

యామద్వయంబు 'యోగారూడు: జై వాని 

ఛ్యానింపం దన్మయశత్వంబు గలుగు 

తే, నట్టియున్మనియందు మశనో ఒనిలములు 

విపధవిషయేం[దియములతో 4 విలయ ముందు 

నిదియ సూ సర్వ వేదాంత విదిత ప కమ 

రాజరోూాగంబు చేవతాశరాజవినుత |! ౧౯౧ 

టీ, చేనతా = వేల్పులకు, రాజ = (పళువగు నిందుని చేత, వినుక = 

నుతింపంబడెడి యో పవనతనయా ! పరమవాంనంబుక్ = “వావబిందు 

కళల కాది మొ” అను మొదలుగం (ఒతిపాదింపంబడీిన జీవేళ్వ రై క్యరూపం 

బగుపరబహ్మాక త్త్వమును, కపగలుక = అపోోరాతములు (తెంప్రులేక్స, 

చింతింపంగక = *వూరకమున వాకారంబు. + బొందుపజచి'” ఆను మొద 

లుగం దొల్లి జెప్పంబడినరీతి ననునంధించినయెడల, బిందువు = సంకల్ప 

వికల్చార్నళ ముగు జీవ చైతన్యము, ఇందుక్" + అందుక = ఆ యా పివ 

యములందు, కంపీంపక ఉఊండుక్ = చలియింపక నిలుచును, దళ - విధ_ 

[పణవ ౧ నాదములు = “ముదలం జిణి యనుచు నంతటం జిణిచిణి 

ఒఐటంచు”” అను తొల్లిగ వెనుకం జెప్పంబడిన పది తెజంగులంగల యోం'కార 

* స్వనములను, ఆలకీంపంగక = వినినయెడల, తుదక్ = కడపటను, 

నుంటా నాదము = ఘంట వాయునట్టి చప్పుడు, ఒదవి= ఫుట్ర (మోయుక్ = 

వాంగును (ధ్వనిచేయున్సు ; బహు - లక్షు - లక్ష్యుముల్ = పెక్కు లక్షణ, 

ములు గల చిత్కుళా సాతాత్మారములన్కు పరికించి = నిదానించి 
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చూడంగకొ=వీకీంచినచో, నురుచిరంబు - ఐ = మనోహర మనుచు, 

న్వయంజ్యోతి = తనకుం దా వెలుంగు పరమాత్మ స్వరూపము, జప్పుక్ = 

విలసిల్లును (సామెత్క_రించున్సు, యామద్వయము = పదియాజు గడియల 

కాలము యోగ . ఆనూఢుండు - ఐ = ని జెప్పిన రాజయోగమునందు 

నిష్ట గలవాండగుచు. వానిక్ = ఆ చిద్బిందువును భుంటానాదమును 

స్వయంజ్యోతిని, ధ్యానింపక్ = అనుసంధించినయెడల, తనయత్వంబు ఇ 

ఆ స్వయంబ్యోతియుక్క. తాదాత్మ స్ట్రమ్కు కలుగుక = అలవడును, అట్టి 

యున్మనియందుక. = ఆ స్వయంజ్యోతియొక్క తాదాత్మ్యరూప మగు 

నున్మన్యవ స్థయందు, మనస్ - అనిలము = చిత్తమును ముఖ్య(వాణవా యు 

వును వివిధ - విషయ - ఇందియములతోక = పలువిధములగు దృశ్య 
పదార్థములతోను (శో తాదులు వాగాదులు నగు నిం చియములతోనుగూడ, 

విలయము - ఒందుక్ = విలీనము లగును, సర్వ - వేదాంత _ విదిత - 

పరమ - రాజయోగంబు = నిఖిలము లైన యుపనివత్తులఅయందును (బనిద్ధమై 

సర్వో త్తమ మగు రాజయోగ మనలా ఇదియ సూ = ఇదియే యె 
యున్నది. 

తా, “అవాం (బహ్మాఒన్నీ”త్యా ద్య నేక (శుతులచేం (బతిపా 

దెంపంబడు జీవేళ్ళ రెక్యరూపం బగు పర్యబవ్నాతత్త్వ్యమును నిరంతరముగ 

నపహోరా[శ్రములయం దనుసంధానము చేయుటవలన  నతిచంచల మగు 
మనస్సు విషయములయందు: బడక నిశ్చలమై యుండును; చిణి మొదలగు 

పది తెజంగులం బరంగు ([పణవనాదముల నాలించుచుండుటవలనం దుదను 
భుంటానాద ముద్భవించి వాంగున్యు పెక్కు చిన్నాములతో నొెప్పిషిన 

లఇ్యముల నెల్ల బరిశీలించి చూచుటవలన నానందననం బగుటచే మనో 
వార మగు స్పయం,పకాశమూనబవ్మాత రము సాతాత్మ్య_రించును ! పడి 
రాజు గడియ లా (బ్రవ్మాతత్త్వ్వమును రాజయోగనిస్టుం డెనయోగి “ అదియే 
జీను నేనే యది”. యని యఖండాకారముగ ధ్యాన మొనరించిన చో 
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దాచాత్మము సిద్ధించును; తాచాళ్ళు బరూపం బగు నాయున్మన్యవస్థయందు 

మనన్ఫును, (పాణవాయువులును జ్ఞా నేర్యదియక కేం డియములతోోC గూడ 

విలినములగును ; ఇట్లు జీ వేశ్వ రై క్యరూపం బగు నున్మున్యవ స్థయందు మనో 

వాయువులు దశవిథేం దియవ్యాపారయులతోం గూడ విలీనము లగుటయే 

న ్వ పనివషత్తులందును (బతిపాదింపంబడినరా జయోగ మగును. 

అవ. ఇంక ను_త్తవమ నుధ్యమాధమాధి కారులకు నీరాజ 

యాగము సిద్దించు\క్రమము నిర్హ యింపంబడుచున్న ది, 
ధ్ దం 

వ. ఇవ్వీధంబునం (బతిదివసంబు యామద్య్వ్యయనియమంబుం 

దప్పక యభ్యసించిన నిర్శలనిశ్చలచి త్తవ్బ త్తి గల పురుషు 

నకు పషణాసంబులకును, మంద(పజ్ఞునకు నొక సంవత్సరంబు 

నకును, గేవలమూథాత్సునకు, ద్వాదశ వర్షంబులకునుం 

బరమ సూత్ముతారక యోగసిద్ధి యగు నని తయరూగళాస్త్రం 

బుల పనంబడు; దివ్యజ్ఞాన విజ్ఞానసంపన్నుం డగు నావా 

శ సా కి ర్యుని సె న్నిధ్యంబున వసియించి స్థానాంగభా వాత 

శుశళూషలు గావించుచు నిఠకంతరంబు సేనించుముహాను 

ఛానునకు నిరంతరాయంబుగా శీ(శుకాలంబుననిర్ణుణ 

(బహ్మనామాత్మా_రం బగు; సంచేహింపవలదు. ౧౯.౨ 

టీ. ఈవిధంబునక్ = చెని జెప్పినయట్లు, (పతిదివసంబుక్- = 

(పతిదినమునందును, యామ - ద్వయ _ నియమంబుక = రెండు జాముల 

నిష్టనా, తస్పక = మానక, అభ్యసించినక = అభ్యాసమును జేనినయెడల్క, 

నిర్మల = “రాగబ్బే ష్యకోధలోభమదావాం కారమత్స రా: ఈర్ష్యానూయా 

దంభమోవాదర్ప కామా నునోమలాః”* అని చెప్పబడిన రాగము ద్వేషము 

"మొదలగు పదుమూండు మనోమలనులు లేనిదియు నిశ్చల=శబ్లాదివిషయ 
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ములయందు. బడి చలింపనిదియం నగు, చిత్తేవృత్తి = మనో వ్యాపారము, 

కల = కలిగిన, వురుషునకు = మనుష్యునకు, షట్ - మాసంబులకును = 

ఆణు నెలలకను ముద = (పష్థానకుక్. = మంద మైనబుద్ధి గలవానికి, సంవ 

తృరంబునకోను, కేవల - మూఢ - అత్మ్మునకుక్ = ఇంచుకయు. చెలిని 

తేటలులేని బుద్ధి గలవానికీ (వివేక విహీనునకు), ద్వాదశ - వర్షంబులకుక్ = 

పదిరెండు సంవత్సరములకు శు పరమ - సూక్షు @- తారక - యోగ _ 

సిద్ధి - “నూమ్మాత్చూ కుకరం శయం” అనుటచే మిగుల నూకు @ మగు 

రామతారక పర(బవ్శాముయొక్క_, యోగ సీద్ధి = తాదాత్యపా పి 

అగుక్ - అని = సంభవించు నని యోగళా స్త్రంబులక = రాజయోగ 

మును (బతిపాదిం చెడు నుపనివచావె (గ్రంథ ములయందు, వినంబడుక = 

ఆలకింపంయడును, దివ్య... సంపన్నుండు - దివ్య = లోకో త్రరమైన, జాన 

అపరోతూాక్శ్ళజ్ఞానముయొక్క-యు, విజ్ఞాన = పరోత్నబవ్నాక్షానముయొక్క_ 

యు సంపన్నుండు= సంప త్తి గలవాండు అగు = అయిన, ఆచార్యుని - 

సాన్నిధ్యంబునక్ = సనురువుయొక్కృ సామిప్యమునందు, ననీయించి = 

నివసించి, స్థైన - అంగ - భావ _ ఆత్మ - శుభూవలు = స్థానళుళూపు, 

అంగశ్మభూవ, భావళుకూవ-ఆకశ్ళకూవ- అను చతుర్విధ శ్యశూవ. 
లన్సు కావించుచుః = జనరించుచు నిరంతరంబుక్ = సర్వ కాలసర్వాన 

స్థలయందును, నేవించు = కొలుచుచుండెడు మసోనుభావునకుక్ = 

గొప్పది యగు ననుభావము గల ముముతుఎవునకు, నిరంతరాయంబుగాక్" = 

ఏయాటంకములును లేకుండునబ్లుగ్య శీను - కాలంబునక్ = కొలంది తతి 

లోన్సే నిష్టణ - (బవ్మాసాకుత్కారంబు = సత్త (రజ స్తమోగుణ సంబం 

ధము లేని పరమాత్మ యొక్క యపరోతానుభవమ్కు అగుకా = గలుగును. 

సందేపింపక్ _ వలదు = ఇందులకు సంది యము నొంద౦ బనిలేదు. 

శా. మోందను వివరించినయ స్లు దినదినము నియమమును విడువక 

పగ లాశయామము రాథ్రి యొకయానుమును పరభువాంసానునం ధానము 
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యొక్కయు  [పణవనాద్యశవణము యొక్కయు, లత్యపర్శనము 
పనా. 

యొక్కయు నభ్యాసమును జేయుచుండినయెడల౬ గామాదిక లునదూషీతే ము 

గాక చలనములేని మనోవ్యాపారము గల యోగికి మిగుల సూక్షమగు తారక 

యోగము, ఆబుమాసముల శే సిష్థించును? కొంచెము కామ[కోధాదులకు 

లోబడి మందము బుస్టె గల యఫ్యాసకునకు నొక సంవత్సరమునకు ను, 

నత్యంకమును గామ కోధాదులకు లోనయి బుస్టెళుస్థిలేక పరమమూనుం6 డగు 

నఫ్యాసకునకు6 బం జెండేంద్లకు సిద్ధించును.--అని మోగమును | బతిపాడించు 

శా స్త)ములయందు నాలకింపంబడుచున్న డి; ఆపరోమాత్మక్ఞాన ము పరోక్ష 

(టుహ్మక్ఞానము గల బేశికేందునిచెంత నుండి యలేనికీఓ బదముల నొత్తుట 

మొదలగు నాలుగువిధము లగు సేవలను జేయుచు చెల్లపుడు నారాధించు 

మహాత్సునకు శయాటంకములు లేక కెొంచెప్రుగాలములోనే గుణ్యతయా 

తీత మగు పర బవ్మాయు సాకార కంచు ననుటకు నించుకయు సంశయము 

లేదు. ౧౯5 

అవ. ఇట్లు పరమభాగవతో త్తముండు నుత్తనూధి 

కారియు నగు నాంజనేయునకుం (దిజగజ్జననియుం బరెదేవతేయు 

నగు సీతాజేవి (శ్రీరామ తారక యోగము నుపచేశింప నతండు 

గృతార్థుం డయ్యె నని చెప్పి, ముందు (శీరానముచం[దుం డుప 
దేశింప[బోవు సాంఖ్యరోాగమును సూచించుచు నీయాశ్యా 

సము ముగింపంబడుచున్నది. 

మ, అనిబోధించిననాంజశే_యు(డు దురీకీయానందముం బొందిచ 

య్యన వీఇాలలనారిరోమణేికి సాష్టాంగ పణామంబు జే 

సె నటంచుం బర మేశ్వరుండు గృపచే $ (గీపార్వతీబేవికి౯ 

వినిపింప న్విని రాము. 'జేవమునియె నాశవృత్రాంతముం జెప్పవే. 

టీ. అని = వెని జెప్పీనయట్లు, బోధించినక = నీతాదేవి యుప 

జేశింపంలా ఆంజచనేయుండు = అంజనాబదేవికొడు కగు వానుమానుండు, 

26 
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తురీయ - ఆనందముక్ = అవస్థాతయమునకు సాక్షీరూప మగు (ద్రవ 

నందమున్సు పొంది = పడస్కి చయ్యనక్ = వెంటనే నీతా - లలనా. 

మణికిక- = మహోపతివత యగుటచే నన్నులమిన్న యగు సీతాదేవికి స 

ఆస్ట - అంగ - (పణామంబు = వకుఃస్థలము మొదలగు నెనిమిది యంగ 

ములతో6 గూడిన వందనము, చేసెక్ = కానించెను  అటంచుక్ = 

అనుచు పర మేశ్వరుండు = మహాబేవుండు, శ్రీ - పార్వతీ _ దేవికి = 
పాతి వత్యాడి సకలసంపదలతో. గూడిన గారీదేవికి, కృపచేకా = దయ 

తో వినిపింపక్ = చెప్పగా విని = ఆకర్ణించ్చి రాముండు = |క్రీరామ 

చందుండు, ఏమి - అనియెక్ = వీన్ఫుటు "సమి యుపబేళశించెను? ఆ - 

వృత్తాంతముక్ = ఆ విషయమును చెప్పవు - ఏ = నా కుపదేళింపుమా. 

వ, అని యడిగినన్, ౧౯౮ 

టీ. అని పార్వతిదేవి (పార్థింపలాం, 

తా. మోదం జెప్పినయట్లు నీతాదేవి సాంగముగ రాజయోగ క్రమము 
చెల్ల నుపదేశించిన విని వానుమంతుండు (బవ్మానందభరితు.డై యామెకు6 

గృరజ్ఞ త పూర్వక ముగ సాస్తాంగదండ| పణామంబు లాచరించె నని మహే 

శ్వరుండు (శీభ వానీదేవికి మిక్కు_ట మగు మక్కువతోం దెలివీన, చాలించి 

యాగారీదేవి వీదప (శీరామచం[దుం డేమి యుపదేశించె నాయర్థమును 

గూడ నుపదేశింపవలయు నని (పార్థించెను. ౧౯౮ 

అవ. ఇట్లు సీతామహాలతీ్మ యాంజనేయునకు (శీను 
"తారక యోగమును సాంగముగ నుపచేళించె నని చెప్పీ కృతి 

కర యాశ్వాసాంత సూ చకముగ( గృతి పతిసంబోధనమును 
ene. | 

మూండుపద్యములతో c చేయుచున్నాండు. 

చ. పరమదయాసము ద గుణశ$భద క రాంచితబోధము[ద భా 
స్మ్క_రశతకోటిథాను జితశకావు బుభాంబుధిసోవు విన్ఫుర. 



రై 
పడ్వ్య-౧౯౫] టీకా కాత ్పర్యవి శపార్థసహిత ము, 403 

న్నినకిశయ్మపఫావ ఘనశనిర్మలభావ మహవాోర్షం భావ వం 
కరహరిధాతృరూప చిదశీఖండకలాప జగత్పంచిపకా.౧౯- ౫ 

టీ. పరమ = సర్వోత్క్భృస్ట మగ్కు దయా = కనిశరపురస మునకు 
సయ్మద = సందమెనవాంజా ! గుణ - భద = శమము దమము లోనగు 

సకలసక్టుణముల చేతను శుభ్యపదుండ వైనవాండ్యా కర - అంచిత - 

బోధ _ ముద= చేతి చేత గూర్ప్చంబడిన చిక్నుద గలవాండాా భాస్కరం 

శత _ కోటి _ ధామ = నూజుకోట్ల యాదిత్యులయొక (వి శేవ్యపూర్వు 

పదక ర్శధారయసమాసము) కాంతులను బోలినదివ్య కాంతి గలవాండ్యా 

జితే - కామ = జయింపంలడిన విషయాఖిలాష గలవాండా, బుధ ఆం 

బుధి _ సోను = “జ్ఞాత్యచాం[దినురాబుధాః” అనుట వేత బుధశబ్దయ 

విద్వాంసులకును వేల్పులకును జెల్లుబడె యగచున్న ది గానం బండీతులు చేవ 

తలు ననియెడు కడలికి నుల్లాసక రుం డగుచందురుండ వైనవాండ్యా విస్ఫు 

రత్ = ఎల్ల యెడల (దైకాశించుచున్న టియు, . నిరతిశయ = లోకోత్తర 

మెనక్టియు, (ప్రభావ =మాహాత్ళ కయ గలవాండా, ఘన = ఎక్కువై నదియు, 

నిర్శల=పరిశుస్థ మైనది యు నగు భానవ = (ప్రవర్తన గలవాండా, మవాతీ = 

మికి్యి_లిగ, ఆర్ష) = కరుణారసము చే గరంగిను భావ = అభి పాయయు 

గలవాయణ్యా శంకర - వారి _ ధాతృ _ రూప = శివుడు శేశవుడు 

స్వయంభువు డును స్వమాపముా6ం గలిగి (గ్రపంచసృష్టి స్థితిలయములను 

జేయువాండా, చిత్ = అనంతకోటి జీన ైైకన్య ములకు, ఆఖండ = తెంపు 

లేని, కలాప = అలంకార మెైనవాండ్యా జగత్ - (పవీపకా = “తమేవ 

భాంత మనుఖాతి సర్వం” అను [శుతిచే సకలజగంబులకును |బకాశకుండ 

వేనవాండా | 

తా. లోకో త్తరమగు కళుణారసమునకు సమ్యుదుండవున్వు శమద 
మాద్యనంత సక్భుణ ముల చే నాాశితజనులక మంగళ ముల నొసంవాండ వును 



404 నీతారామాంజనేయసంవాదము [ ఆశ్యా-ం, 

కరసంపుటము చే గరార్చంబడినబోధము[ద గలవాండనవును, లెక్కా ,లేన్సి 

సూర్యుల కాంతులను మోజుచున్న దిన్య[పకాశము గలవా(డవున్కు పొంద 
బడిన యెల్ల కోరికలు గలవాండ వగుట చే సకలవిషయాఖిలావ లను జయిం 

చినవాండవును, (బవ్మ్నాజ్ఞానసంపన్ను లనెడి మహాసము దములక్షు సముళ్లా 
సకుండ వగుటచే నింయచందురుంబోలినవాండనవును, నమధికమాహాత్మ / 
సంపన్ను డవును, అక్యంతపకిశుద్గ మగు సత్సవ ర్లన గలవాండవును, మిగుల 

రసనంత మైన స్వభావము గలవాండనవును, (తమా ర్య్యాత్మకుండవును, అనంత 

కోటిజీవరాసులకు నంత ర్యామిరూపమున నలంకారభూతు(డవును, అనంత 
కోటి (శైహ్మండను. లకు (బకాశకుండవు నగు నోదేశిశేందా 1 యని కృత్తి 
పతి యగు స్వగురుయాక్తనిగూర్చి పరాత్సరునిగ సంబోధనములు. పెరెండు 
పద్యములయందు నిస్తే గమనించునది. ౧౯౫ 

క జగదిర్యదజాలక ల్పక 

నగుణాగుణరూపపరమశసత్తాలాపా 

నినమాగమాంతవినుతా 

(తిగుణాతీత స్వభావ $ ధనుతభావా. ౧౯౭౬ 

టీ. జగత్ - ఇందోజాల - కల్పక = నిఖిల (పపంచరూప మగు 
గొప్ప యిరదజాలమును గల్చించినవాండా, సగుణ = అనంత క ళ్య్యాణగుణ 
సమన్వితమును, అగుణ = హేయగుణ విహీనము నగు రూప = దివ్య 
మంగళవి[గ్రవాము గలవాండా, పరమ - సత్య - అలాపా = మిగుల సత్య 
ములగు వేదములే వాక్ష్యులుగాం గలవాండాా నిగమ - బుగ్యజుస్ఫామా 
ధర్యణము  లనియెడు చతుక్తేదయులయు ఆగమ = మహాపాంచరా త్ర 
ర్భుడయామకౌదు లగు నాగనమములయు, అంత=పర్య వపాన భూతము అగ 
నుపనివత్తుల చేతను తం్యతరవాస్యముల చేతన్యు వినుతా = కొనియాడం 
బడుచున్న వాండా, (తిగుణ. _ అతీత _ "స్వభావ = సత్త (రజ స్తమో గుళకా 
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తిక యగు మూల పకృతికీ6 బె (బడిన (లోంబడని) అంకరంగయ గల 

వాయణడ్యా ధీ - నుత - భావా = సుజ్ఞానముచేతం. గొనియాడయడు నఖి 
[పాయము గలవాండా. 

తా. విచ్మికజగజ్జాల మను నిం[దజాలమును జేయుచున్నవాండున్సు 

అమిత క ల్యాణగుణగణవిశిస్టంబును హీయగణవిరహితంబు నగు న్యయాపము 

గలవాడును, అత్యంత సత్యంబు లగు చకు న్వేదములే ఊప చేశవాక్య ములుగ ౬ 

గలవాడును, సకలోపనిషత్తుల చేతను చేదాంగములవేకను గొవయాడంి 

బడుచున్నవాండున్కు (తిగుణాత్మికయగు మహామాయను లోయుర్నుకొనిన 
హ్ 

స్వభావము గలవాండును, (బవ్మాజ్టూనము బేం బొగ డను గనిన యంకరంగము 

గలవాడు నగు పరాత్సరుంజే నీ వనవాండా! ౧౯ా౬ 

మాలినీవృ తృము. కలువచయవిరానూ $ ఖండితా శేషకామా 

సులభనుఖవివారా 4 సూరిచేతోవిపోరా 
విలయజననదూరా $ విశ్వరూపావికారా 

సలలితశుభకి క్రీ $ సచ్చిడానందమూ క్రీ. ౧౯౭ 
టీ. కలువు - చయ - విరామా = మహాపాకకములయం నుపపా 

తకములయు సముజాయమును ఖండించువాండా, ఖండిత _ అశేవ * 

కామా = పంత్యజింపంబడిన సమస్త విషయాభిలావలు గలవాడా, 

నులభ - సుఖ - విచారా = సులభ మైన (అ్రహ్మోనందానుసంధానము గల 

వాండ్యా సూరి - చేతః _ విహారా = (బువ్మూజ్ఞూనులయొక్క్కం చిత్తముల 

యం దుండువాండా, విశ్వ = సమస్తమైన, రూప = ఆకారములచేత, ఆవి 

కారా = వికృతి నొందనివాండాా సలలిత - శుభ _ క్రీ రీ = మనోవార 

మైనట్టైయు, శుభప్రదమైనట్షైయు. గీరి కలవాడా, సత్ - చిత్ _ ఆనంద - 

మూర్తీ = 'సత్తును చిత్తును ఆనందమును స్వస్వమాపముగం గనలచాండా. 

తౌ, స్మ్మృరణమ్మాతము చే సకలపాపములను దూలందోలువా(డవును, 

శాంతాకనకాదులయందు. 'గోరికలు లేనిచాండవున్సు నుకరముగ లభిం 



406 స్పీశారామాంజనేయనంవాదము [ ఆశా, 

చిన్న బహ్మోనం దాను సంధానము గలవాయడన్రను, మహాజ్ఞానుల చే. దక 

వానయమునందు నిలుప్రుకొనంబడే ధ్యానింపంబడు చున్న వా౭డవును, జనన 

మరణాదులు లేనివాండవునుు గావుననె సకల రూపములయొక్క్కా వికృ 

తులు లేనివాండనును మనోవారమై మంగళ్యసద మైన కాశ్యతీయశన్సు గ్య 

వాండవును, “సత్యం జ్ఞా జాన మనంతం (బవ్మా”” అను మొదలగు (శకుతులశే 

సత్యస్టానానంద స్వమాఫ్రుండవును నగు నో దేశిశేం చా ! యని సంబోధ్ధన్ల 

ము శం, ౧F౯ా౭ 

గద్య. ఇది (శ్రీమన్నారాయణ మహాదేవగురు కరుణాకటాక్ష 
వీక్షణ విములికృత నిజహృదయకనుల కర్ణి కాంత స్పంద 
ర్శి'తాఖండ సచ్చిదానంద్రై కరసస్ఫూర్తి రి వట్స కనీ తారాను 

మూర్తి పరశురాముపంతుల లింగమూ ర్తి గురుమూ ర్షి 
(పణీతం జై బైన (శ్రీ సీతారామాంజనేయ + సంవాదం బను 
యోగశ్యాస్త్రంబునందుం దారకయో గానుభవవీచారం బను 
నది (పథమాశ్యానము., ౧౯౮ 

టీ. ఇది = ఇట్టు చెప్పబడినది, (శ్రీమత్ = మోకుసామాజ్య స సంప 
ద్విళిష్షు లగు నారాయణ - మహాదేవ _ గురు = నారాయణతీర్థుల వారును 
మహో దేవతీర్థులవారు నను స్వగురువ ర్యులయొక్కొ, కరుళ్రా - కటాక్ష - 

వీకేణ = కోనికరయుతో. గూడిన కడకంటి చూపులచేతను, విమలీకృత = 
నిర్లోషముగం జేయంయబడిన, నిజ = తనయొక్క వృాదయకమల = 
'వృాత్సుండరీక మయొక_, కర్ణికా - అంతః. = దుద్దులోపల, సందర్శిత =. 
కనుంగొనంబడిన, . అఖండ = వేటు కానట్టి, సత్. - చిత్ _ ఆనంద = సత్య 
స్వరూపము - బోధస్వరూపము - నిరతిశయసుఖస్వరూపము నగు పర 
(బవ్మాముయొక్కు రస = ఆస్వాదమయొక్కా, ఏక = ముఖ్యమైన, 
న్ఫూూర్తి = స్ఫురణ గల్క వషట్ - చక = మూలాధారము మొదలగునాజు 
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చ్యకములయందును, నీతా - రామమూర్తి = జానకీ దేవితోం గూడిన (శ్రీరామ 

చందుని దివ్యమంగళ విగవాము గల పరశురానపంతుల లింగమూర్తి 

గుకుమా ౩ = పరశురామపంకులవా నము నింపరు గల వింగమయూరి 
అలీ అనాలో 

me ళ్ , స్ట గరుమా ౩ యను గూనిచేక, |పజ్లీతం రాన = విరచింపంబడిన, నీతా 
అలీ వ. డా 

రామాంజశేయ సంవావంబు అను = ఉపనిప.డ్యద్వాసృ్య మూవీ ణి యగు 
లో 

నతా౫ీవికిని ఉప వివక్చ్రతిపాద్యు. డగు (క్రీకామచం దునకను (బవ్మా 

స వానుమూనునకును జకిగివ సంఛావణ మను పేరు గల, త్రి ల . 
కీ 

యోగళా సెంబువరిదు = తారకసాంపూ రా్ట-మన స్క మోగ ములను (బతిపొ 

దించు [గంథమునందు, తారకయోగ = రామహారక మంత్రమయోగము 

యొకయం, అనుభవ = స్వానుభ వముయొక్కయు, విచారంబు = చర్చ 

అనునది = అనంబడేన, (పథమాశ్యాసయు = మొదజటియాశాగసయు - సమా దీ 

నొండె నని యధ్యాహోక్యయు. 

తౌ. సులభము. 

మ. ఇది చింతామణి మం| త్ర చింత నసముక దే జ్ఞా ధ్రగీర్వాణ వా 

గ్విదితానూనక విత సయజ్వసుకులా$వి ర్భూతే నారాయణా 

స్పదచింతామణి శ్రా స్త్రిసంకలిత భాశవ్యవోల్లస్తదామస 

ద్ద ఎ్రదయాశాషసము సాంత మయ్యెసరిగాశనీరీతి నాద్యంబొగిన్ , 

శ్రీ మచ్చింతామణి భాహ్యసహాత (నీసీతారామాం౦జ నేయ 

సంవాదమునందు. (బథవా శ్వాసము 

ఓం త త్సత్ . 

La 



(శ్రీరస్తు 

సీతారామాంజనేయస౦నాదవ్చు 

హాదేవాచార్య | వినమి$ తానురవర్యా [1 ౧ 
ట్ర్ (శీ... డయిత [—కీజపరవాసు దేవ క్షానలమ్న్సమేతుం డయిన 

దత్మాలేయ _ గరు = ద శ్తా_తేయస్వామివలన, (పాదుర్య్భూత = ఆవిర్భ 
వించిన (ఉపదేశింపంబడిన), అపరోక్ష = పరోక్షముకాన్సి (భగవ తాకా 
త్కారరూప మైన), పరమ = ఉత్కృష్ట మెన, జ్ఞున శ్రీ = పరిజ్ఞానసంప 
తిక్సి దయిత్ = పెనిమిటివై నవాండాా మవాదేవ = పరమఖాగణవతా 
(గగ్యణులడైన యా శంకరుంజే నీవెనవా౭డా, వినమిత = అమర _ వర్యా= 
వినములైన ఇం; దాది దేవతలు కలవాండా మహాదేవ - ఆచార్యా = మహో బేవుం డనుపేరు గల యో దేశిశేందా! అని కృతిపతి యగు నిజగురువరు 

నికి సంబోధనము. 
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పతివియు, పరమభాగవతోో త్తముం డగు నా సదాళివుండే నీవైనవాండవును, 

నిరంతరము (యొక్కులిడుచున్న ైవత, శేష్ణులు గలశా౭డవు నగు నో మహో 

దేవగురువ ర్యా |! అని తన గురువును “నరు స్పా న్మహావిష్ణుః” అనుట 

చేత సామెచ్చీీవాకరూపునిగ భావించి తనచేం జెప్పంబడంబోవు రెండవ 

యాశ్వాసమునప నారంభ మున నిట్లు సంబోధవచే సెను. ౧ 

వ. అవభరింపుము  [శీమహాబేవుం డమ్మ్శహాబేవి 

క్రి ట్లనియె. ౨ 

టీ. అవధరింపుము = నాచే విన్నవింపంబడు ను కోరసందర్భమును 

జి ర్తేసింపుము (శ్రీ - మహాడేవుండు = అణిమావ్య స్రెశ్యర్యసంపశ్తి గల 

పరమశివుండు ఆ + మవాజేవికికా = తనదేవేరి యగు నాణారిక్సి ఇట్లు 
అనియెక = వక్యుమాణ(ప కారమున వచియించెను. 

తా, ఓ దేశిశేంచా ! నా చేయు విన్న పమును జీ త్రిగింప్రుయ్యు భగ 

వంతుండగు శంకరుండు కేన్నపియురా అగు నాగారీదేపికి ముందు6 జెప్పం 

బోవుచందమున నుడివెను. 2 

క. |శీరాముం డపుడు (గేనీ 
తారాముముఖంబు6 జూచి $ తల యూంచి మహో 

కారుణ్యకటాతుము చే 

మూరుతవరనుతునిం గాంచి 4 మందస్మితు: తై. 3 

టీ. (శీరాముండు = (కీరామచం్యదుండు అపుడు = ఆ త్తటిని, 

(శీ... ముఖంబుక (ీ = ఆదిలమ్మ మయమైన నీశారామ = నీతి యను తన 

శ్రీయొకళా - * సుందరీ రమణీ రామా *” అని అమరము;, ముఖంబుక్ = 

మోమును చూచి=కనుంగొని, తల యూంచి=ఆంజనేయునకు నామె చేసిన 

యు క్రియు క్ష మగు సదుపదేశమువలనం గలిగిన సంతోషముచే శిరమును 

గదలెంచి మవో...చేక _ మహో కారుణ్య = గొప్పది యగు కనికరము 



410 సీతా రామాంజనేయసంవాదము [ఆశ్యా_, 

గల కటాక్షయుచేక = అపాంగ వీక్షణము చేత, “కటం గండం అక్షశ్తి 

వ్యాప్నోతీతి కటాత8” ఆను వ్యుత్స త్తి చెత చెక్కిళులను వ్యాసీంచునది 

గాన కడకంటిమూాడ్కి. కటాక్ష మునంబడున్యు మారుత _ వర - సుతునిక్ _ 

వాయుడేవువియొక్కు_ - యోగ్యుడైన - కుమారు: డగు వానుమానున్సి, 

“స ఏన ధన్య స్స (కుల్య పదీపకో యో విష్ణుభ_కిిపవణ స్తనూజఃి? షీ 

పుళ్తుడు [శీవారిభ క్రియు కుండో ఆ కొడుకే తన కులమునకు (పకాళశ 

కుండును ధన్యుండు నగు ననుట చేత వర - సుతుండు అని చెప్పంబడియొను, 

కాంచి = వీక్షీంచి, మంద న్మితుంయ - ఐ = చిన్న నగవు గలవా. డగుచు, 

ఇ ట్లనియె - అని మందుపదముతో నన్వయ ము. 

తౌ. (శీ భ క్షవత్సలుం డగు (శీరామచం[దుండు చేతుల జోడీంచు 

కొన్సి వానుమంకతుండు భ_క్రియుప్పం డై నిలుచున్నయపుడు నీ తాదేవిమఖ 

పద్గుమును జూచి యామె చేసిన సదుపదేశమునకు సంతసించి శిరస్సు నూంచి 

దయారసముతోం గూడిన యపాంగవీ కణయచే నయ్యాంజ నేయుని విలో 

కించి చెప్పంబోవురీతి ని ట్లనియె నని యన్వయము. 3 

తే, తెలిసెనయ్య సీతాదేవి $ తెలియ జెప్ప 
గలిత తారక యోగ పశ కార మెల్ల 

నింక నీపయిం గరుణచే 4 నెబుక పజతు 

సాంఖ్యయోగంబు విను మా(ప్రనంగ మనఘ, రో 

టీ, అనఘ !=పాపరపొతుండవగు నో యాంజవేయ, కలిత_తారక - 

యోగ - (పకారము ఎల్ల = ఒహ్వుచుండెడు తారకమం(తరాజము సంబంధ 

మైన యోగముయొక్కొ [కమ మంతయువు నీతాదేవి = ఈ జానకీదేవి, 
తెలియక - చెప్పక్ = బోధపడునట్లు స్పష్టముగ నుపదేశింపలా, 

తెలిసెకా _ అయ్య = నీకు బాగుగ బోధపడినదికదా, ఇంకక = ఇట 

మో౭దను, నీపయిక్ = నీమోందను, కరుణచేక్ = మిక్కుటం బగు నక్క_టి 
మేతను, సాంఖ్యయోగంబుక్ = పరవాసుదేవుని (పతిపాదిం చెడు జన 
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యోగమును ఎటుకపజతుక = బోధించెవన్కు ఆ పసంగము = 

సాంఖ్యా?మోగము యుకే హా [ప్రస కని, ఏీనుసు = ఆలకీంప్రుయు, 

తా, ఓ ఆంజనేయా ! నతాదేవి నీ కపచేశించినతారకమం తరాజ 

నంబంధమన మర్యతజపము మం(తా సానుసంధాన సు మంక పతిపాద్య 

పర్యబసహ్నధ్య్యానము మందలను మోగఘముయొక్క [ప్రకార మంతయును 

నీకు బోధపడినదిగదా? ఇంక - పరవాసువేవబహ్మాస్వరూపము మోగి 

తైక కయ నెందుట మొదలగు సంగతులను టెలి పెకు సాంఖ్య కో మును 

సాంగముగ నీకు నే నుపదేశించెనను. క 

వ, నాంఖ్య్యా మునస్క బు లుపనిపదద్థవకివాదక ంబులయం చుం 

దొలుత సాంఖ్యంబు చేటపడ వివరంచె ద నిశ్చృలచిత్తుండ 

విను మని యిటనియె. x 
QQ య 

ట్రీ. సాంఖ్య - అమనస్ముంబులు = పర వాసుదేవ స్వరూపమును 

(బతివాదించెడు సాంఖ్య మోగమును బాహ్యాములగు శ ల్టైవవిమయములను 

మజచి పరవాసుదేవ స్వమాపమునందచే మనస్సును జేర్చియుండుట అమ 

నస్మ_ము - ఈ రెండును, ఉపనివత్ - ఆర్థపతిపాదక ౦బులు = నిఖిలోప 

నివత్తులయొక్క_ తాత్పర్యవేద్య మగు పరమపురువక ౩ క్రై ప్రయమను (పతిషా 

దించునప్కి అందుక" = ఆ సాంఖ్యామనస్క_ యులు శెంటిళో, సాంఖ్యం 

బుక్ = సాంఖ్యయోగ మును, తొలుతకా = ముందుగ, తేటపడ౯్ విన 

రించెద = స్పస్టముగ బోధించెదన్సు నిశ్చల - చిత్తుండవు - ఐ = చల 

నములేని మనస్సు గలవాండవగుచు, వినుము = ఆలింపుము, అని - ఇసు - 

ఆనియెక = అని యిీరీతిని పలిశెను. 

తా. వేదాంఠవేద్యు. డగు పరమపురుషుని తత్త్వమును (ప్రతిపాదిం 

చెడు సాంఖ్యయోగము అమనస్క్యోగము ఆను నీ శెంటిలో ముందుగ 



412 వీత్రారామాంజనేయసంవాదము [అఆళ్వా- 9, 

సౌంఖ్యయోగమును నుబోధముగ నుపటేశించెదన్వు సావ ధానమాననుండ వై 

యాకక్టింపు మని, ఇప్పంబోవురీతి ని ట్లనియెను. 

అవ. ఇట్లు తొలుత సాంఖ్యయోగ మును (బతిపాదింపం 

(అతిజ్ఞ జేసి సాంఖ్యయో గాభ్యాసముచేం బొందందగిన (శీ పర 
వాను చేవ( బహ్ముము మొక్క. స్వరూపమును ముందుగ “క్ష 

మె పర మె” అను మొదలుగ నిరూపింపంబడుచున్నది. 
టం (నా 

సీ, వక మె పర మె విశశళోక మె సతేగ మ 
షా షా న య 

లోక మై వ్యాపకాశలోక మగుచు 

జాన మె జగదధిోపూోన మె ము కీని 
డక a © యా శి 

దాన మై వచమూయావిశ్రహిన మగుచు 

నంద మై శేవలాశీనంద మై సంతతా 

స్పంద మై (శుతిపద్మశకంద మగుచు 

సార మై చిదచిదాశకార మై యతినిర్వి 

కార మై విగతసంసార మగుచు 

కే జిలుగు మెలనులకలశలు $ గలుగుకొనుచు 

మెలంగు పకృతినిం దగులక 4 మిగిలి వెలుంగు 

వెలుగు వెలుగంగంవేయుచుం 4 గలయ వెలుణు 

పరమపరిస్తూర్త నిర్గుణ$బహ్మ మనను. a 

టీ. అవవ = పొపరహితుండ వగు వాళమానుడా ! పరమ - పరి 

పూర్ణ య నిర్టుణ్యబవాా మ= “అన్వః (పవిస్ట శానా జనానాం సర్వాత్మా ॥ 

తత్స స్ట్వాతదేవాను(పావిశత్ - తదన్నుపవిశ్య - సచ్చత్యచ్చాఒభవత్ ॥ 

సత్యం బాన్ఫతంచ సత్య మభవత్ ”” అను మొదలగు (శుతులు తేదుపబ్బం 

వాణము లై నోజగత్సర్వం శరీరం తే స్థైర్యం తే.వసుధాతలమ్'” అను మొద 
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లగు స్మృతులును జెప్పునట్లు సర్వపపం ద (పకారత్వమున నంతటను నిండి 

యున్న జ్లైయు, హేౌయగణవ్యతుండు నగు పరమపురుషుండు, (పరవాను 

జేవబవ్మాయు) వీకయు - వ = ో“ఏకమే వాద్వితీయంబవ్మా' ' అను (కుతి 

చేకం బరమపురుషుండు కార్నకారణరూపముచెత సమస్తము తానే హై 

యున్న వాండుగాన నొక్క_టేయే అయ్యి పరము - ఇ = గాయ పర్య నీకా 

"నేఃకల్యాణవివష్ట మగుటచే సర్భోక్కృస్హ మెనదెయు, వికోకమ - ఏ = 

అఖండానంచరూప మగటచే దుఃఖరహీక మైనచియు, సత్యము, హా 

చాధ్య మగుట చే సదూపమును, అలోకము - ని = “యస్య కించి ద 

హీర్నా స్త్ కించి దంతఃకియన్న చ | యస్యలింగం (పపంచంచా (ఎ వాక 

న సంశయః” అను (శతి చె (పపంచసంబంధమైన నుఖదుఃఖాదులు లేనిది 

యునె యని తాత్పర్యము వ్యాపక - ఆలోకము - అగుచుక = సర్వ 

మును వ్యాపించియున్న దివ్య తేజస్సు గలది యము, జ్ఞూనము- వ = చిదూ 

ప మై, జగత్ = అధిస్టానము - ని = అ నేక కోటి బహ్నాండ ములకు ముఖారి 

ధారము వై, ముక్తి - నిదానము - ఐ = తనభ కుల సంసారబంధవిము క్రి కి 

మూలకారణ మైనదియు మాయా _ విహీనము - అగుచుక = మాయ 

తనక లోంబడి యుండుట చేత మాయాసంబంధము లేనిదయు, అందము - 

ఐ= దివ్యమంగళ వి గవా మగుట వెత మిగుల సుందరమైనదెయు, కేవల _ 

ఆనందము - ఐ = “ఆనంకో (బహే్మ్చతి వ్యజా నాక్ అన్యోంతర ఆతా 

నందమయ;ః” అను మొదలగు ([శుతులవలన నిరతిశ యానందస్వరూప 

ములు సంతత-అస్పందము - ఐ = “థై ర్యేణ హామచవానివి” అనుటచే 

థైర్యగుణముచే నెన్ని యిమమలు వచ్చినను చలింపనిదియు, (కుతి - పద్మ- 

కందము - ఆగుచుకొ _ “యస్య నిశ్వసితం వేదాః=శా స్త్పయోనిత్వాత్ ”” 

ఆను మొదలగు (శుతిస్న ఏత వాక్యమయులవలన వేదము లనియిడు తావురలకు 

దుంప (మాలకారణము) అయినచై, సారము - ఐ = “ఊరగ్తమః పురువ 

_న్వన్యః పరమా ల్మేత్యుదావృాతః”” అను భగవద్వచనమువలన సర్వో త్తమ 
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మైనదియు, చిత్ _ అచిత్ _ ఆకారము - ఐ = సర్వపాణికోటికి నంగ 

ర్యామి యగుటచే చిదూపమును, సకల పపంచాకారమునం బరిణమించు 

టే నచిదూపము నయినదియు, అతినిర్వి కారము - ఏవి = మాయాసంబంధ 

ము లగు వికృతు లేమియు లేనిదియు, విగత - సంసారము - అగుచుకొజ 

జీవులవ లె సంసారబంధము లేనిదియు నగుచు, జిలుగు-మెలనుల-కల(కలు_ 

ఆపాతమధురము లగు - విషయసుఖ లేశములయొక్క దోషములు, కలుగు 

క్రొనచుక్ = కలుగంజేనికొని మెబలప - (పకృతిని = (పవర్తించుచున్న 

తన మాయను తగలక = తాంకక, మిగిలి = ఆమాయను లోయబర్చుకాని, 
వెలుంగు- వెలు (గు=స్యయం పకాళమానమైన దివ్యజ్యోతి యంనె, 'వెలగంగం 

జేయుచుక్ = లేజబోరూపములగు నూ ర్యాదిసమ స్తపదార్థములనుగూడ (ప్రకా 
శింపంజేయుచు కలయక =అంతటను వెలుంగుకొ = జేదీహ్యమాన మగును, 

తా, దోనరహితుండ వగు నోపవననందనా |! అన్నివస్తువులను 
(వపకాళింపంజేయుచున్న నూర్యచంచాదుల తేజస్ఫునకు/గూడ (పకా శక మై 
తా నొకదానిచేం (బకాశింపంబడక యెొల్బయెడల6 దనకుం చావెలుంగొందుచు 

సర్యోత్క్భృషస్టము ను నంతట నిండియున్న దియు, హేయగు ణవర్టితమును నగు 

(శీపరవాసుదేవ బవ్మాము, తనకంటె వేటొండు వస్తవు లేమి నొక్కా 
టియు పరాక్సర మైనదియు, [తివిధదుఃఖములు' లేనిదియు, కాల్మతయా 
బాధ్య మగుట చే “సత్వం కైన మనంతం (బవ్మా* అను (కుతినలన సత్య 

స్వమూపమును [పళయకాలమున సమ స్తలోకములును తనలో వ్య క్షయాప 
మున నుండక పోవుటచే నిష్వుపంచమును, అంతటిను వ్యాపీంచిన దివ్య 

లేజన్ఫు గలదియును, దివ్యజ్ఞాన స్వయాపమును, “యతోవా ఇమాని భూ 
తాని జాయంతే యేన జూతాని జీవంతి, యత్సయం త్యభిసంవిశంతీతి”” 
అను మొదలగు (నుతులచే. సమస్త పపంచోక్స _త్రిస్థితిలయములక్షు మూల 
కారణ మైనదియు, నిజభ క్షలయొక్కొ బంధవిము శ్రీకి హేతుభూతమైనదియు 
మాయ తనకు వశమై యుండుట చే నామాయమయొక్క సంబంధము లేని 
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దియు, దివ్యమంగ భవి గవాం బగుటే మిగుల సొగ సమునదియు, తెంపు 

లేని యానందమే స్వరూాపముగం గలడియ్కు మహో గైర్యసంపన్న మగుటచే 

నెప్పుడును ఇలింపనిడియ్మ వేదములనియెడు కమలములకు మూలమైనదియు, 

సమస్త్మపపంచమునకు సారఘాత మైనదియు, "వేత నా చేకనస్వరూపమున్సు 

హీయగుణవ సక మగుటచేం గామ్మకోథాడివికారములు లేనిదియు, కావు 

ననే సంసారసంబంధము శేనిడియు తనకు లోంబడిన మూల, పకృతిని 

(మాయను) మోతి (పకాళించుచున్నదది. ౬. 

క. నిపష్కారణము నిరీహము 

నిష్క_ంపము నిష్కీ_9యంబు $ నిమ్మ_ల్మవముళా 

నివ్కుళము నివ్క_ళంకము 

వైష్కర ౨ (ఎాప్వనిక్త్రుణబహ్మా మగువ్ , ౭ 

టీ. చెమ్మర్మ్య - (పాపష్య - నిష్టుణ - (బవ్మాము = సంసారనుఖు 

ములను కోరి చేయు కర్మలను విడుచుట చేత - పౌొంనందగినహేయగణ 

విహీన మగు పర్యబవ్నాము. నిష్కారణము = సక౭జగత్కారణ మగు 

తనకు వేటోక కారణము లేనిదియ్క, నిరీహాము = పొంద(బడిశ సర్వకామ 

ములు గలుగు టవలన నేవాంఛలును తేనిడియు, విమ్య_ ంపమ=ోఫీపాస్మా 

చ్వాతఃపవతే ఫీపోజేతినూర్యః ఫీపాస్మా దన్ని శ్చేరదశ్చ”” అను (కతి'చే 

సర్వనియంతయు సర్వ పకాశకము నగటచేం దనకు చజేతొకదానివలన 

. వణడో శేనిదియు, నిపి్మి_)యంబు = జీవులవ లె కర్శపాశబస్ధము కాని 

దియు, నివ్యు-ల్ముషమయుక = దోషరహిత మైనదియంన్సు నివ్ము_ళేమ జ 

కళప్పీక్ష' మచదె్యుతం నిష్ము.ళం నిపి్మి_)యం శాంతం” అను _శ్రుతి చేత మాయా 

సంబంధమగు కపటము లేశపోవుటచే నిష్కళము - “కళాస్యా త్మ_పశే 

వీ చీ” అను నిమఘమంటువుచే, కళ్లాశబ్ద మిచట కపటవాచకమ్యు నిష్మ_ళం 

కయ = మాయాకళేంకము లేనిదియు, ఆగుక = జను. 
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తా. శబచాదివిషయములయందు చతంరాదు లగు నిం|దియముల 

యొకు. వ్యాపారము కర్మ యనంబడును, అట్టవ్యాపారమును విడిచి చీ శ్ర 

మును భగపటేకా యత్తమును జేయుట నైమ్మ-ర్శ్యము. ఇట్టి చెమ్మర్మ్య 

మువలన6 బొంందగిన పర్యబవ్మాము - మాయాగుణసంబంధము లేనిది, పకా 

త్సరం బగుటచేం దనకు గారణాంతరము  లేనిదియు (పాపంచికభోగ 

వాంఛలు శలేనిడియు, నిర్భయమును కర్మ్శములకు లోంబడనిదియును, గావ 

ననే పాపరహిత మైనదియు, నవ్యాజకరుణార సభరితమును చి తకళంకము 

లేవియు లేనిదియు నై యున్నది. 2 

క. హానాదానవిహీన 

జా నాజానాతిరి _కృసత్యానంద 
ఈత ల 

క్షాన పధానతజ్ఞని 

చానాధిష్టాన మా నిగథాన మదినా, రా 

టీ. అవీనా! = నసంసాఠరసంబంధ మైన వీనత్వము లేని ఓ యాంజ 

నేయుండా ! ఆ నిధానము = ఆ(శితకోటికి పెన్నిధి యగు నా(బవ్మాయు 
హోన...అధిస్థానము - హోన _ ఆదాన _ విహీన = హేయోపాదేయములు 
లేని (సర్వము విన్గుమయ మగుట చేత నిది విడువ(దగినదిి యిది విడువ 
రానిది యను భేదము లేని), జాన = బోధకును, అజ్ఞాన - అతిరి క్ష = 
(బవ్మాజ్ఞానము లేకపోనుటక్షు వృతిరి క్ష కృమయిన, సత్య - "ఆనంద - జ్ఞాన = 
“సత్యం జ్ఞా జాన మనంతం ట్రవ్మా - ఆనందో - (బ హ్మ్మతి వ్యజానాళ్”? 

అను మొదలగు (శుతుల చేత సత్య స్వరూపము 'నానంద స్వరూపము నగు పర 

(బవ్నాముయొక్క జ్ఞా జూనమునకున్కు (ప్రధాన - తేజ్జ - నిదాన = మాల(పక్ళ 
తికిని మూల పకృతివలనం గలిగిన మవాదాగి కార్యకరణ సంఘాతమున 

కును మూలకారణమైన చెతన్యళ కి కిని, అధిష్థానయు = నియామకమును 
(పకాశకము నగుటచేక మూలాధార మెనది. 
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శా. ఉదారుండ వగు నో నాళుమంతుయా ! పరవాసుదేప| బవ్మా 

మనియెడు పెన్నిధి పయో పాదేయములు ' లేని పరమఫురుషపరిజ్ఞానము 

నకును అజ్ఞానమునకు భిన్న మైన స్మదూపము నఖం డానందస్యరూపము 

నగు బిక్నాజ్ఞానమునకును, మాయామాయా కార్యములకు పేతుభూత మైన 

చిచ్చక్తికిని నధిష్టానమై యాన్నది. తా 

క్ల ద్రస్థాన త్రయ వేద్యు. డ్ 

వస్టాతయసా వీ, సర్వశవ స్తు స్తుస్తోమాం 

తన్గుం డస్ట్రి రవిశ షభ 

వస్టిత్యంతాదిమూ రి ఏ ఫశ వాయుకుమాౌరా! ౯ా 

టీ, వాయుకుమారా = పనననందనా, (మటీయు నాపరమపురు 

షుండు) యపస్థాన = కీయ = = వేద్యుయు = “వేదములు వేదార్థ్యని నిశక్బ్చాయక ము 

“జైన వడ్డర్శునములు వేదాక్థ్రపబ్బంవాణము వై వన శమదామూయణభారత 

భాగవతాదులు అనునివి (పస్థాన్యతయ మనంబడున్వు ఈ (పస్థాన్యవయము 

వేశం చెలియందగినవాండును, అవస్థా - (శయ సాకీ = జీవులయొక 

జూ్యగత్సప్ననుషు పు లను మూండవ స్థలకు సర్వజ్ఞాం డగుట చే సాక్షీ మైన 

వాండున్సు సర్వ - వస్తు - స్తోమ - అంకస్థుండు = స్వశరీరము లగు సమస్త 

పదార్థముల 'సముదొయముయొక్ళ_ లోపల నుండదువాండును, అర - ఏశ్వ- 

భవ - స్ధితి - అంత - ఆదిమూ ౩ =అఆకశాశ్వత మైన (3 పపంచమురొక్య సృష్టి 

వీతివినాశములకు మాలకారణ మైనస స్వహా పము గలవాండును, (అగును. 
థ్ కొనాలా 

తా. ఆ పరచాను చేవుంయ జేదవపేదాంగముల చే చెలియయిడువాం 

డును, సమ _స్పచెతనులయొక్కం జా్యగతృ్ఫ వ్రప్ననుహ పు లనియెడు మూండవ 

స్థలకు సాకీభూతు(డును, చిదచిద్వరయుయొక్క. లోపల నున్న వాడును, 

అస్థిరమైన జగత్తుయొక్కృా సృష్టిస్థతిలయ ములకు మూలకారణ మెైెనస్వరూ 

పము గలవాడు నయి యున్నాడు, ణా 
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అవ. నుజీయు నాభగవంతుండు తనకు శరీరభూతము 

లయిన పుడమి మొదలగు నెనిమిదిమూ ర్తులయందు6 బరిశుడ 

చిదూపుం జై (పకాశళిం దుచున్న వాం డని (పతిపాదించ్చే 

చున్నారు. 

పంచచానురవృ_త్తము. 

ఇలాజలానలానిలాంబశ శేందుభానుమండలో 

జ్ఞ లాఖిలావిలామలాత్మ$జూల కాంతరస్థచం 

చలాచలావిలాసళూన్యశసంత తా పరోకుచీ 

తృ_ళాకలాపలాలిత( పశ కాశకుం డతం డగున్. ౧౦ 

జీ అతండు = ఆ జగదీశ్వరుందు ఇలా...(పకాళశకుండు - ఇలా= 

పుడమి జల = నీరు అనల = నిప్పు అనిల = వాయువు, అంబర = 

ఆకసము ఇందు = చందురునియొక్కయు, ఫాను = భాస్క_రునియొక్క_ 

యు) మండల = బింబములున్కు అను నీ యేడిటియందును, ఉఊజ్జ్వల=దేదీ 

ప్యమానుండును, అఖిల్ = సమ స్తములైన, ఆవిల = పొఫపులునుు అమల = 

పరిశుద్ధులు నగు, ఆక్క = జీవులసంబంధము లయిన, జాలక = సోరణ 

గండ్లవ లె నుండు నిం[దియములయొక్క_, అంతర = స్ట జ సర్వాంతర్యామి 

యగుటచే నియామకండె లోపల నుండువాండున్యు చంచల = జంగమముల 

యొక్కయు, అవల = స్థావర మలయొక్కయు, విలాస _ డ్రీడలచేక, 

శూన్య = విహీనమైన (స్థావరజంగమముల క్రీడలు లేని, సంతత = సర్వ 

వ్యాపక మగుటచే తెంపులేని అపరోక = ఉపాసకులకు యోగబలముచే 

గోచరము లైన్క చిత్క_ళా = పూర్వో క్షచె తన్యకళలయొక్క_, కలాప = 

నవమావాము చేత, లాలిత = మనోవారమైన, (పకాశకుండు = తేజస్సు కల 

వాడు (స్వార్థమునందు క పత్యయము), ఆగుక- = జను, 

శౌ. ఆ పరమాత్ముడు పృథివ్యాప స్టేజోవాయ్యాకాశము అనబడు 

సంచమవోభూతములయందును నూర్యచం[దమండలములయందును, వెలు 
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గొందుచున్న వాడును, పశుపమ్యాదిపాపయోనిసంభ వులును మను ప్యాది 

ఫుణ్యపాపమ్మిశ మోని సంభవులున్కు డేవాదిప్రుణ్యయోనిసంభ వులు నగు 

సకలజీవకోటులయొక్క- (నో(తాదు లగు నిం దియములకెల్లం (బేరకుం డై 

లో నున్న వాండున్యు మజియు స్థావరజంగ మాత్మక్ర ము లగు (పాణివర్టము 

యొక్క. విలసీతములు లేని సర్భావ్యాపక మగు మహియోగులకు గోచర 

మయిన పరిశుద్ధ చెతన్యముయొక ౪_ కళావిశేవములవే మనోవారమగు దీ ప్రీ 

గలనా డని ఫలి తార్థము. ౧౦ 

క్ల ఆద్యుం డపరి చ్చేద్యు. డ 

వి ద్యాధ్వాంత ద్యునుణినుకవిద్యాసద్యో 

వేద్యు(డు గర్క-శత ర్కా_ 

భేద్యుం డనవద్యు. డగు నశ భేదాత్కుం డజా ! ౧౧ 

టీ. అజా = నాయుపబేశబలమున నియకమయుందు జన్మము లేనట్టివాండా, 

(ఆ పరమాత్నుడు) ఆద్యుండు = సమ_స్తపపంచముయొక్క యుక్ప త్తి 

మొద లగువానికి. బరమకారణుండును దనకు వేలొక కారణము లేనివాండును 

గాన మొదటిచాండును, అపరి చ్చేద్యుండు' దేశము చేతగాని కాలము చేత 

ాని వస్తువుల చెత యాని పరి చ్చేదము (తెంపు) చేయంబడనివాండున్సు 

అవిద్యా - ధ్వాంత - ద్యుమణి - అజ్ఞాన మనియెడుకటికిచికటిని తా: 

దూలం[దోలుటకు సూర్యుండును, సువిద్యా - సద్యః - వేద్యుండు = కోన 

మగు (బవ్మవిద్య చేత వెంటనే కెలియంబదడువా(డున్కు కర్శాళ - తర్మ_- 

అఖభేద్యుండు = నా స్తికలు మొదలగువారియొక్కొ_ శువ్ము_ములైన దురుక్తు 

లే ఖండింపంబడరాని వాండున్కు అనవద్యుండు = వైమమ్య నై ర్ధృణ్యాది 

దోషములు బేనివాండును, అభేద - ఆత్ముండు = సకలజీవులందు సమాన 

వాత్సల్యము గలవా. డగుట చే భేదబుద్ధి లేనివాడును, అగుక = జను, 

తా. మజియు నా పర మేళ్వరుండు దనకు వేజొండుకారణము లేక 

శా సర్వమునకు గారణుం డగుట చే “నజేనసామ్యేద మృగ ఆనీ” త్తను 
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(శుతినిబట్టి యన్నింటికిం దొలివాండును, ఒక తావున నుండి వేటూకతా్యా 
లేకపోవుటయు, నొకతతి నుండి యింకొకతతీ నుండమియు, నొకవస్పువ్చ 
నందుండి మలయొకవస్తువునం దుండక పోవుటయు లేక సర్వవ్యాపకుండును, 
నూర్యుండు శా ఖాంధకారమును వోంగొట్టునట్టు తను నుపానీంచు భ కుల 

యజ్ఞానమును. నశింపంజేయుచా(డున్కు తన్ను విధ్యు క్షమగ నారాధించు 
టే వెంటనే తెలియంబడువా(డును దేవుండు లేడని వాదించు నాసీ 

కులకుయం కలే భేచింపంబడని వాడును, చైషమ్యము కనికరము శేక 

పోవుటయు మొదలగు దోషములు లేనివాడును, సకలజీవులమొడ సమ 
బుద్ధియే గాని భేద బుద్ధి లేనివాడును నగును. ౧౧ 

బూతానుభూాత మిథ్యా 

భూత డై న ప్రతమయపంచీభూతోత్థజగ 
జ్ఞా తానుస్యూ తాజా 

చె గకాతుం డతండు వాయుశతనయ! మహాత్తా ! ! ౧_౩ 

(ళ్ళ * 

జ మవారత్ - "ఆతా= (గవాణధారణసమర్గ మగు బుద్ధి గలు వాయు 

తనయ = కరువలిప'- స అతండు = ఆ పరమాతుండు, భూత '. - ఆక్కుండు- 

భూ = (పాణివక్ష మేత, అనుభూత = అనుభ వింపంబడుచున్నట్టి యు) 

మి క్యాభూకే = వినక్వర మగుట చేతను బరమార్థ ము కాక పోవుట చేతను 

గల్ల మైనట్టియు చై స్రతమయ = భేదరూప నుయినట్టయు, పంచభూత= 

పృథివ్యాదిభూతపంచక మువలన, డక్ట్ = జనించిన జగత్ = చతుర్దశ 

భుననములయొక్క, జాత = సమూవామునందు, అనుస్యూత = ఆంతే ర్యామి 

పమువే వ్యాపించియున్న వాడును, అజ = పుట్టువు లేనివా(డును, 
అవ్నైళ - ఆక్కుండు = న్వజాతీయవిజాతీయస్వగత భేదళూన్య మైన స్వరూ 
పము గలవాండును (అగుక్ = అయినవాడు). 

తా. సకలజీవులకు నుపాధు లగుట చేర భోగ్యముతై నట్టియు, నట్టి 
యుపాధులకుం గల జనన మరణాది వికృతులనుబట్టి యన్ఫత(పాయమ 
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అయినజ్జయుగ బరస్పరభఖిన్నము లయినట్త్రియు నాకాకాది పంచమహో 
ట్ లు 

భూతమలవలనం బొడమిన సమ _స్మపపంచమునందును నింత ర్యామియాపమున 

వ్యాపించియున్న వాడును, జన్యాదులు వేనివాండున్కు తనజాతినిబప్టైశాని 

చెరజాతినిబీిగాని తనయం దున్న గాని భేదములేని స్వరూపము గల బు టె 
వాండును నాపర మేశ్వరుం డగు నని యభ్లి పాయము. ౧౨ 

క. భావాభావమయాని 

ర్భావతిరొ భావరహిత $ఛావుం డన్యా 

భావస్య భావు డతులవి 

భావనుపావక సుధాంశు4భా(పదుం డరయక్. ౧౩ 

టీ. ఛావ...భావుండు - భావ = ఉనికియు అఫావ = లేకపోవుట 

యును మయ = స్వరూపము గల, ఆవిర్భావ = రోవిర్భవించుటయు, 

తిరోభాన = అంతరించుటయు ననుకార్యసంబంధము లయిన ధర్మములు, 

రహిత = అేనస్హ్ర భావుండు = పరవస్తువయినవాండును అన్య - అఫావ- 

స్వభావుడు = ఇతరులకు లేనిస్ఫ్య భావము ల వాడును ఆతుల.విభౌవసు _ 

పావక - సుధాంశు-ఫా-.పదుండు = సాటిలేని సూర్యునకు నగ్నిికిం 

జం|దునకోను వెలుంగుల నిచ్చువాండున్సు అరయక్ = ఆలోచింపరా, 

అగుక = ఆ పరమాత్సుం డగును, 

శా. ఒకప్పు డునికియు వేటొకప్పుడు లేకపోవటయు ననెడు 

నావిర్భావతిరోభావములు లేని మహాపదార్థ మయినట్టియు, తనకం కుం 

బయివారికి సంభవింపని నత్య సంకల్పము _ గలవాడును నూర్యచం[డాగ్ను 

లకు నిరుపమాన కాంతి నిచ్చినవాండును నా పరమాత్సుం డగును. ౧౩ 

క్, ఆ_ప్పసువు_ప్త్యవిలుప్తా 

లి_ప్పవ్యా_ప్ప పదీ ప్త శ లింగరహికనం 
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(పాప్పా( పా ప్తవిహీన 

జ్ఞ_ప్రియె సర్వ్మ్యపపంచకసావీ మహాత్తా ! ౧౮ 
ట్ మనవాత్ - ఆత్మా = (గవాణధారణళ క్రి గలుగుట వే గొప్పది 

యగు బు గల యాంజనేయా, ఆ_ఫ్టంం.ఎ = ఆప్త = పొందంబడిన) 

నుప ప్టీ= సుషు _ప్యవస్థయందుంగూడ, ఆవిలు ప్ర=లోవీంపనిడియు, అలి ప్త 

నిర ప్రమైనదియు, వ్యా స్త = సర్వవ్యాపకమైనదియు, (పదీ_ప్ప=స్వ్యపకాళ 
మగుటచే దేదీస్యమానమయినదియు లింగ - రహిత = జీవులయట్లు అజ్ఞా 

నానచ్చిన్న లింగశరీరము లేనిదియు (కారణ దేహో పాధికం బగుట చే 

నూక్షుశరీరవిహీన మయినదియు), సంపా ప్ప - అ(పా ప్ప - విహీన = 

(పొందంబడినకోరిక లెల్ల గలుగుట చే అవా_ప్పసర్వకామం బగట చేత) 

పొందంబడినవియు పొందంబడనివియు నగ వస్తువులు లేనిదియు నగు, 
కైఫ్ + ఎ=శుస్థవెతన్య మే, సర్య-పపంచ-సాక్నీ = నిఖిల జగ ద్వాాపార 

మునకు సాత్నీ యెనది. 

తొ. మిక్కుటమగు తెలివి గల యో పానుమానుండా ! సాధారణ 
ముగ జీవులకు జ్యాగదవస్థయందును స్వష్నావస్థయందును చెలివిగలగుటయు 
నుమ ప్త్యవస్థలో "నేమియు. చెలివి లేనట్లును దోపట్టుటయుం గలదు, కాని, 

నుషు_ప్య్యవస్థయందు సాక్షీ చైతన్యము లేకపోవుటలేద్యు “నేను నుఖముగ 
న్మిదించితిని. అప్పుడు నేశేమియు నెజటులును* అని గాఢన్నిదనుండి లేచిన 
వా డనుకొనును. కావున, సుషు పికాలీనమగు ఈనె నేమియు నెజుంగను” 
(అనునజ్ఞైానమునకును, నుఖమునకును సాక్షీ యగు చైతన్యము అప్పుడున్న ది 
లేనిచో నప్పటియజ్ఞూనను ఖములు స్మరణకురావు. అనుభూతముగాని దాని 
స తెలి యొన్నండును గలుగద్యు కనుక సుషు పీయందు అనుభవింపంబడిన 
యజ్షైనము సుఖమును మెలంకువ వచ్చినపీదప న శ్రఫతికివచ్చినవి. కనుక్క సుషు 
_పసివస్థయందు సాక్షీ వై తన్యయనకు లోపము లేదు. ఇట్లు సమసాంశ 
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ములకు సాకీ యను నీశ్వర ౩ తన్యము సంసారదోవసంపర్కము లేని 

దియు, డేశకాలజవస.క తపం శే వము లేక సర్వవ్వాపక మైనదియు, కక లాం 

క్మోపాధి రయం జవః కారా పాస రీశ్వర౩ అనుట వేం గారణశరీర 

ముహాధిగం గలుగుటం డే;  లింగశరీరనంఒంధము లేనివియు్క, తనకుం దా 

'వెబంగొందుచున్న వదూ, కోనకుం బడ మందగినదాాని పడయరానిజ గాని 

లేనిదియు నగును. ౧౪ 

అవ. ఇ్లు (పతినా 'దింపయటడెన సర్వా సయ్ సర 

శ్వరుం పు చెప్పుచున్నాండు. 

క Ch chp: 

వ్యక్ర్తాన్యక్తాతరి కృ క మగు[బహ్మము దాః 

ఫా కృనుకృత భా క్త కనుయుత 

నే క్రైను సతతింబు సామశవోలికం జూచుక్. ౧౫ 

ట్ర అవ్య క్త ... ఆతిరి క ము---అన్య కృ = మూలపకృతి, ఆది జా 
శాలలో అజ్ — 

మొదలుగయగల, వ్యక్త = పంచీకృతముశె 'స్థాలము లగుష్పుథివ్యాదుల 

కంకున్కు అన్య క్ష = అపంచీకృతము ౩ నూకుక ము న తన్మాత్రలు 

మొదలగువానికం పొక్కు అకిరి కయ - అగు = పరం చజైన్క - _ఎఎవ్నాము = 

పర్మబహ్మమ్కు ప్రాక్... భో క్తను - (పాక్ 4+ తను = 'దునుపటి పుట్టు 

కలయందలి శరీరమలచేత, కృత = చేయంబడిన సుకృత దుష్మృత 

ములను భాక్ = పొందిన, తను=ఇప్పటి మేనుతో, యుత = కూడుకొని 

యున్న, భోక్తను = తాను జేనిళొనిన పుణ్యపాపకర్మఫలము ననుభ 

వించుచున్న చిదాభానుని (జీవుని, సతతంబున్ = బెల్లప్పుడును పాళీ 

పోలికన్ = సాక్నీవడువున, చూచున్ = పరికించుచుండును, వ్యకృంబు = 

ఇది నిశ్చయము. 

తా. మిందం జెప్పినయట్లు సర పాటీ యగుజగదిశ్వరుండు చతురా 

దీం దియగో-చరము లగు పచార్థములకరీ మెను, అతీం[దియము లగు నూకు 
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పదార్థములక ౦ టను (అనంగా తనమాయ చే6 గల్పింపంబడిన న్థూలనూక్ష్మ 

రూప saan వస్తువు లన్ని టికం క) విలతణుం డై భోగ్య ములగు సమస్త 

పదార్థములను తాను పూర్వ జన్మమునందు. జేసియంన్న కర్మల కనుచూపముగ 

సంపా ప్రమైన శరీరము నొంది యనుభవించుచున్న జీవుని నిరంతరమును 

లోకమునందు. దటస్థుం డొకండు ఇతరులవ్యవ వహారమునకు సావత్నీ యగు 

నట్లు విలోకించుంచునిడును. 

కే. జూ గదాదివిని[గహాశేను గహ ప 

తి గహసమ గజాగరూశ కా గహా్యగ 

వి గహాత్య.గసాభాసశవిశ్వ హాతు 

ధీ[పకాశకు. డతయె సంఫబదేవా మేల ? ౧౬ 

ట్. జూ(గత్ ...[పకాశకుండు---జాగత్ = ఆది = మూలకార 

ణుండును  విన్మిగవా = దుష్టులను శిక్నీంచుటంరుందును అన్ముగవా = 
శిస్ట్రజనముల నను[గహీంచుటయందును, (పత్మిగవా= భక్తు లొనరించు 

వూజాదికమును గైకొనుటయందునుు సమ్మగ = పరిసూర్ణముగ, జాగ 

రూక = మెలంకున గలవాడును ఆగవా = కోహముచేత, ఉగ = 

భయంకర లన, విగవా = దుస్ట్రరాక్న ససంహార కాలమునందు నారనీంహో 

ద్యవతారరూప మైన యుుగస్యరాపము గలవాడును అత్య(౫ - సాఖాస_ 

విశ్వ - హేతు = అంతయు నాభ సమా మగు (ప్రపంచమునకు. గారణ 

మైనవాండును, ధీ - (పకాళకుండు = బుద్ధికి వికాసమును జేయుచా(డునుు 

ఆతండు _ఎ = ఆ జగ దీశ్వరుండే అయియున్న వాడు, సందేవాము _ 

ఏల = ఇందులకు సందేవాము లే దని యర్థము. 

తౌ. జా(౫క్న పప్ప సుషుపు లనియెడు మూండవస్థ లకు మూల కారణ 
శాలి 

మయిన తురీయావస్థయే స్వరూపముగం గలవాండును, దుస్టశిక్షణకును ళిష్ట 
రత్నణమును ఆశికజన(ప్రత్క గవాణమును జేయుట యందు. వత్సరుండును, 
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జగతృంటకు లగు హిరణ్య్యా. హీర ణ్యక శిప్రులు లోనగురక్కు_నులను సం 

హరించునపుడు కోపముచే భయంకిరమగు నాకారము గలవాడును, 

అత్యంత మును నాభాసమ్మాతె మగు (పపంచమునకుం (బధానకారణ మైన 

వాయను భుటాదిబా వ్యాపదార్థములను నాయా యిం దియముల ద్వారా 

(పకాళింపంజేయు బుద్దికి ఏకాసమును జేయువాండును నా పరమేశ్వరుండే 

యగను. ఇందులకు సంచేవాము లేదు. 

ఆ. ఇదియు నదియు నట్టి * దిట్టి దింతం తని 

పలుకరాని దెది $ (బహ్మ్ మదియె 
మీ 

ఇదియు నదియు నట్టి శ దెట్టే దింతేం తని 

యరయు తెలివి యదియె + యవియు నవయె. ౧౭ 

ట్. ఎస్పి = ఏ పరవస్తువ్రు ఇదియు = ఈవనస్తు వనియు అదియు = 

ఆ వస్తు పనియు ఇట్టెిది = ఎదుటం గనుప హ్రైడు నీవస్తువును బోలిన 

దనియు, అట్టెిది = తొల్లి చూచిన యావస్తువును బోళినదనియు, ఇందే = 

ఈపాటిపరిమితి గల దనియు, అంక = ఆపాటిపరిమాణము గలది యనియు, 

అని = ఈలాగున, పలుకరానిడి = చెప్ప శక్యము కానిదో, అదియె = 

a ప (1 వాక్కులకు మనస్సునకు గోచరముకాని యా వస్తువే, (బవ్మూము 

(బ్రహ్మము, అగు నని యధ్యాహారమ్యు ఇ ట్రగోచర మగు వస్తువు నెట్టు 

"తెలిసికొని యారాధింప వలనుపడును ? ఆంటివేన్సి ఇదియు = ఈ వస్తు 

విది యనియు, అదియు = ఆ వస్తు వది యనియు, ఆట్హైదె = అది యా 

వస్తువును బోలియున్న దనియు, ఇట్టిదె = ఇది యీవస్తువును బోళలియున్న 

దనియు, ఇంత = ఈ వస్తు వీపాటిపరిమితి గలది యనియు, అంతే = 

ఆ వస్తు వాపాటిపరిమితి గలది యనియు, అని = ఈరీతిని ఆరయు = 

(పపంచమునందు6 గల సకలవ స్తువులను దెలిసికొనియెడుు తెలివి = పరి 

జ్ఞానము అదియె = ఆ పర బవ్మామే యగును అవియు = లేనకు ఆశ్రేష 
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భూతము అయిన _పపంచమునందలి యా పదార్థము అన్నియు, అదియె = 

ఆ (బవ్మామే యగును. 

తా. యతో నాచో నివ ర్హం'తే అపాప్య మనసా సవా” అగి 

[(గుతివలన నవాజ్యానసగో-చర మగు నా (బవా తము ఆనవధికాపరిమిత 
చేభవోజ్జ పల మగుటచే నీ వస్వవనిగాని యా వస్తువనిగాని దీనిం బోల్రి 

యుండు ననిగాని దానిం బోలియుండుననిగాని ఇంతపరిమితీ గలది యని 

గాని యంతపరిమితి గలది యనిగా] చెప్పుటకు వీలు లేదు; ఇట్లు “నత త్ర 
a] అలీ చత్కుర్షచ్భతి న వాగ్గచ్చతి నో మన నవిద్భో నవిజూనీమః | య స్త విజ్ఞాన 

వాన్ భవద్యమనస్క_ స్పదా౭_శుచిః |! నసతత్పద మాప్నోతి” అను మొద 
సీ ఆరి అ ఇల లగు (ుతులనుబద్ది యజ్ఞానోపహిత ముగు నాత్శకు (బవ్మాన్వరూపము గోచ 

రము కాకపోయినను “యస్తు విజ్ఞానవా! నృవతి యు కైన మనసా సదా | 
తస్యేందియాణి వశ్యాని సదళ్వాఇవసార ఖేః యిస్తువిజ్ఞానవా న్ఫవతి సమన 

స్క_స్సడాశుచిః 1 సతు తత్పద మాప్నోతి యస్మా ద్భూయో నజాయతే | 

[బహ శ్రవిదాప్పోతి పరం 1! |బవా శ్రైనేద (బహైవ భవతి” అను మొదలగు 
(శుతులవలన శమనమాదిసాధనసంప త్తి గలిగి ఇందియని[గవాము గలవా 
బో (శవణనునన నిదిధ్యాసనతత్పరుం డగు జ్ఞాని (భమరకీటన్యాయమున 

స వ్య ఖి ' ళ నిరంత రా భ్యా సవశ మున ఏరమాత్మ తా దాత్న శ్రము నొంది “య స్సర్వజ్ఞ 
స్సర్వవిత్ 7” అను మొదలగ వాక్యములను బట్టి సర్వజ్ఞ త్వాదికము లగు 
పర మేళ్వరగుణ ముల యోగమున సర్వము "నెజటుంగగచుండును. అట్టి సర్వ, 

సాకీ వైతన్య మే పరబవ్మాము. ““సర్వం ఖు ల్విదం (బవ్నా” అను మొదలగు 

(శుతులచే “సర్వం విప్టుముయం జగత్ *” అను 'మెొందలగస్న ఫతులవలనను 
“విష్టభ్యావా మిదం కృత్స్ను మేకాంశేన స్థితో జగత్ *. అను భగవద్వచ 
నముంబట్టియుం బరమాక్ళుండే శరీరశరీరిథావమున జగ్యదూపుండె యున్నా. 
చనియు6 చాళ్చర్య్యము. 
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యె 

టీ ఆంజచేయ = ఓ వాకుహంతుండా, అ వ నీళు _ అక్షి = 

ఏకము అను మొదలు” మోంపం జెహ్నంబడీన స్యరూపకు నలు పరినవూాో = 
ల స్పై స్ కీ 

ఆంకటను వ్యావించియుండ కృ తే = = పరర గ ము ఇన్ నేను = 
a న ఖు? జ 

అ 

సనో _ 
అయియున్న నను పూర్వ శా కల్స - అంర' ఎన్ = తొ చిటి సృష్టై 

యొక్క యవసావమునందు, ఈ...కంకుక - ఈ = ఇట్లు పరివృశ్య 

మాన మగుచున్న్క అపూర్వ = (కొల నో దియగ్కు విశ్వ=జగత్తుయొక్క్క జన 

నమునకంకుక == పుట్టువుకం మేను, మును = పార్యమునందుు నిరంజనుC 

డను = నిక్నై పుండన్వు అపచుక్ = అయ్యి అవ్వయుండను = శిండన 

వస్తువు చేని నివాండను, జత = అగుచు, "వెైలుంగదును = (పకాశించుచు 

నుంటిని. 

తా. సర్వవ్యాపక మగుట చే న్నాయెడల నిండియున్న యా పర 

(బవ్శాము, గతించిన కల్చ్పముయొక్క యనసానమునందున్కు (పస్తుకేము 

నడచుచున్న కల్పము పుట్టక యుందును మాయ యొక ్క_.యు మాయా కార్య 

గు [పపంచముయొక్క_ సంబంధము లేకపోవుటచేత నిక్పై ప్ప మైనదియు. 

దనక౦ంటపి వేజొండు వస్తువు తేనిదియు చె తనకుల డాం (బకాళించుచు 

' నుండును. ఆ బ్రవ్మామే నేను జామి యో యాంజనేయా! అని ఫలి 

తాగము, ౧౮ 
థి 

తే, అటినాయం. దనాదిగా $ నాత్మెశ క్షి 
గో వె 

యలకు నవ్య క్త క మయి జగఫదాది యగుచుం 

గలితమృ త్తి త్రయం దున్న శక 'లశళ క్తి 

'యేర్పడక కుంభ హేతు వై $ యెనసినట్లు. ౧౯ 
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టీ. కలిత - మృ గికయందుక' = మెత్తని ముంటియందు, ఉన్న = 

కల, కలశ - శక్తి = కడవరూఫు నొందందగిన సామర్థ బాము ఏర్పడక = 

వ్య క్షయ గాక, కుంభ- హేతువు - ఐ = ఆ కడవపం గారణమై, ఎనసీనట్టు= 

ఆ మజ్రైయం దంకత్మూత మై మెనట్లు, అట్టి - నాయందుక్ = పర్మబవ్మా 

స్వరూపుండ నె నెననాయందు, ఆక్క - వ్ర EE = నాసంబంధ మయినమాయ, 

అవ్య క్షయము = సృష్టికి సూర్యమునందు వ్యక్త కము కానిది, అయి = అగుచ్చు 

జగత్ - ఆది = (పపంచమునకు మూలము అగుచుక = అయినద్రై అనా 

వగాక్ = మొదలు లేనిదిగా అలరుక్ = ఒప్పును. 

తా. వెనుక జెప్పీనట్లు సామత్సర[బవ్మామ నే అయిన నాయందు! 

గారణకార్యభావము చే (బపంచమునకు మూల మేమి, సృష్టికి పూర్వము 

నందు జగ్మదూపమగు నేర్పాటు లేక నా సంబంధమయిన మాయ, స్నిగ్ధ 

న్ఫుత్తికయందు సఘుటసృష్టికి శారణ మైన నుటశ క్రి యేర్పడక యంక 

ర్యూత మై యున్నవడువున ననాదిగా నున్నది. ౧౯ 

అవ. ఇట్లు సామాన్య్వముగ 6 జెప్ప బడిన మాయా 

స్వరూపమును వీ కేపాకారముగం బెక్కు_దృష్టాంతములతో వివ 

కీ వటనీజషున మహాశవటమహీరుహశ కి 
యుజ్జ గలవహ్నియం $ దుస్హశ క్తి 

యిం[దజాలకునియం $ చెపుడు మూాయాళ క్తి 

కలిత్రోపలమునందు. $ గతిన క్రి 
సలిలజాతమునందు $ సలలితేదనశ క్తి 

పవనంబునం దతిశస్పందళశ క్రి 

పారి శుక్ల శోణితంకబులయందు( దనుశే_ై 
తగుశరీరములం జై $తన్యశ క్తి 
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"లే. తనరి య యవ్య క్త మగణుచుః దశ తన్ని థాన 

మై యధిసాూనము నకంశు క ననితిరంబు 

నగుపగిది నొపునాయం స నాకే 

యుక్పకక నన్య మె వి శక హేతు వగుచు. _59 

కీ నాయంవుక్ = wii నగు నాళోపలను, ఆత్మ అ 

శక్తి = నాసంబంధ మయిన మాయాశ క్తి ఏర్పడక = సృష్టిక్ పూర్వము 

వై క్షము శాక్క అనన్యము - ని చాకు శేవభూత మగటచే il 

నాకంశు చేటు ౫ాక, విశ్వ - హీతువు - అగచుకా = | పపంచమునకు 

మాలమయినడయి, వటబీజమునక = చిన్నది యగు మజ గింజయందు, 

మవాళ్ - వటమహేరువా - శక్తీ = పేనదియగు మ్యూచెట్టును బుజ్జించెడు 

సమర్భకయున్సు ఉజ్ఞ్వల - వహ్నియందుక- = మండుచున్న యగ్టిలోప 

లను ఉస్ట్యశక్తి = వేండిమియున్సు ఇం దజాలికనియంనుక - = మాయావి 

యందు. ఎపుడు = నిరంతరమునుు మాయాళ క్షి = గారిడీ చేయు 

చేర్చును కలిత _ ఉపలమునందుక్ = చిక్కనిజాతియందు, కకినశ క్తి = 

కాతిన్యగుణమును, సలిల - జాతమునందుక్. = నీళ్ల సము దాయయునందు, 

సలలిత _ ;చనళ క్షి = మేలబుగం జెమర్చుచుం డెడు సామ్య ఘను పవ 

నంబునందుకొ = వాయువునందు, అతిస్సందశ కి = మిక్కుటముగం జలిం 

చెను సత్తువయు, పరిక = తప్పక శుక్లకోణికంబులయందుకా = శ్రీ 

ఫురుషుల విర్యములయందు, తనుళ క్రై ౨ -మేనును బుకించెకు ఖలఅమును, 

తగు శరీరములక్ = తేగిన్యర్షి మేనులయందు వైతన్యశ క్రి = వైతన్యరూప 

మగుళశ క్రియున్సు తేని = కలికి, అన్య క్షయ - అగుచుక = పెకి గన్నట్టు 

చున్నదిమై, తత్ -కత్ -నిధానము - ఐ = మ్జిచెటు మొదలగు నాయా 

భావములన్య_క్లీకి మూలమై అధిస్టానమునకం మెక్ = వటవీజమయు మొదలగు 

తనకు నాధారమైన దానికం కె, అనితరంబు = వేఅుకానిది అగుపగిదిక = 

అయినవిధ మున ఒప్పుక. = విలసిల్లును. 
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తా. మిగుల జిన్నది యగు మహ్హివి త్రనయునందుC గడుంబెద్దదియగ 

మష్ప వెట్టును బుట్టింపందగిన సామర్థ ఖ్ట్రమును, మండుచున్న యగ్గి యందు 

దావాకత (శ క్రియుు మాయ-గానియందు మాయలను జేయు నేర్పును, చట్టి 

యందు గట్టైిత్ నమున్సు నీటియందు (దవించెడు శ క్రియ, వాయువునందు 

జలనశ క్రియ పురుషులయు (స్రేీలయు శోక్ల శోణితములయందు (శేతన్సు 
నందు రజన్సునందు) డేవారూపముగC బరిణమించుశ _క్షియు, 'చేవామునందు( 

జైశన్యశ క్రియు, నుండి -పైకిం గన్నట్టక కార్య మునుయిట్టి దోపట్టుచు 

నాయాశార్యయలకు మూల మయి నటవీజమ మొదలగు నాధారమునక్ష 

"వేజం గాకయుండునట్టు, సర్వా ధిస్థానభూతు(డ నగునాయందు నాసంబంధ 

మయినమాయాశ క్రీ ఇడి యిట్టి దని నిర్ధారణ చేయుటకు వీలు లేక తనక 
నాభారభూతుండ నగునాకం పి వేజుగాక సమ స్త పపం చమునకు గారణ 

మయి విలసిల్లుచున్నదది. ౨౦ 

అవ. మాయాశ క్రి కలదనిగాని లేనిదనిగాని నిర్థారణ 
చేయుటకు శ క్యముగాదను నర్గమునే సోపప త్తికముగ వివరించు 
చున్నారు. 

న్స్ సత్తు గా దాత్శవిగజ్ఞానంబుచే నెంద 

భావ మై బాధింపగథేబడుట వలన 

నెలమి నసత్తు గా$చే నజ్ఞుండ నటంచు 
నజానరూప మె 4 యలరుచునికి 
లా యా 

సదసత్తు గాదు విశచారింప లే దట్టి 

(దవ్యంబు గడువిరుశదంబు గాన 
థై 

నిరవయవము గాదు $ నిఖలజగత్స (రా 
పముచేత మిగుల నేశర్పడుటవలన 
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చే, సావయవమును గాదు దృశశ్యము నుమ 

యం దడంగినం చాను కరాక్న్యంబు గామి 

నొనర నుభదూత్మకము గా దీయు క్ష మగుట 
నాంజనేయ ముదీయమాకయాకమంబు. ౨౧ 

టీ, ఆంజనేయ = అంజనానందచ్యా మవీయ-మాయా-తమంబు= 

నాసంబంధ మగు మాయయనెడు కటికిచీశటి, ఎందుకొ = ఎప్పుడును, 

ఆత ్మవిజ్ఞానంబు చేక = సరనూక్శనరిజ్యునము చేత, ఆభెౌవము-ఐ = లేనిది 

య బాధింపంబడుటవలన = నళింపంజేయంబడుటవలన, సక్తుకాదు = 

స్మదూపము (నిత్యమైనది) కాదు ఎలమిక్ = సంతోషముతో, ఏను= నేను, 

అజ్ఞాండక్. = తెలియనివాండను, ఆటంచుక = అని పలుకునపుడు, 

అజ్ఞాన-రూపము - ఐ = అజ్ఞానస్వరూపమై, ఆలరుచుక్ _ ఊనికీక్ = 

తోప పట్టుచునుండుట చేత, అసత్తు-కాదు=లేనిదియును కాద్యు విచారింపక = 

ఆలోచించిచూడంతా, అడ్డ దవ్యంబు = స్మదూపము నస్మదూపము నగు 

వస్తువు కడుక్ = మిక్కిలి, విరుద్ధంబు కానక = సంభవింపదు గనుక, 

సదసత్తు కాదు = సదనదాత్మక మెనదియును గాద్యు నిఖిల - జగత్ _ 

స్వరూపము చేత = సమ స్తపపంచాకారమున, మిగులక = మిక్కిలి 

ఏర్పడుటవలనక = స్పష్ట్రపడుటవలన, నిరవయవము కాదు = అంగములు 

'లేనిదియును గాదు దృశ్యము = గోచరమగచుంజెడు సను _స్త్యపపంచమ్మ్యు 

నుషు ప్రియందుక = గాఢన్నిద యందు (నుషు ప్రీ పీ యను నవస స్థయంద్భు, 

అడంగినక౯ = తనలో లీనమైనన్కు తౌను = మాయ, కూన్యంబు-కామిక = 

"లేకండునది కాకపోవుటవలన, సావయపమును కాదు = అవయవములతోం 

గూడుకొనినదియును గాదు అయు క్తము-అగటక = ఒక వస్తువే నిరవ 

యవము సానయవము నగుట యసందర్భము-గాన, ఊఆభ యాత కముకాదు = 

ఆవయవ విశిష్టము అవేయనరహితము నగుస్వరూపము గలదియును కాదు. 
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శా. ఓ వానుమానుండా ! “తమ ఆనీ” త్తని [శుతియందు తమశళ్శబ్ద 

ముచేం (బతిపాదింపంబడిన నా సంబంధ మయిన మాయ, పర బవ్మాము 

'చలియయడిననోడ నే నిర్మూలయుగ స్వరూపనాశన మై పోవుటవలనం గల 

దనుటకు (నిత్య మనుటకు) వీలు లేదు “నేను తెలివిమాలినవాండను”” అను 

లోకవ్యవహారమునందు నజ్ఞానమాపమున6 దోయపసంబడుచుండుటవ లన నసత్తు 

(లేనిది అనుటకును వలనుపడదు; సదసదాత్మక మైన పదార్థంబు ఎచ్చో 

వెన నంభవింపకపోవుటంజేసీ సక్తును అనత్తును కావచ్చుననుట సరిపడదు 

నమస ఏ పపంచాకారముగ నిట్లు స్పష్టముగల గనంబడుచుండుటవలన నిరవ 
సల్లు 

యన నుని పలుకుటకును వీలు లేదు; జగ ల్తెల్లను సుషు పష్టవస్థయందు విలీన 

మైనను మా యాళూన్యముకాకయుండుట చేత సావయవ మన6ందగదు. ఒక 

వస్తువే సావయనము నిరవయవము నగుట సరిపడదు "కాన, ద్వివిధాత్మక 

మును కాదు. 

కే అరయ నాయున్కికంకె వే $ ఇనయున్మి_ 
౬... | 

"లేదు గాన మద్భిన్నంబు $ గా దవిద్య 

[పకృతి యజ్ఞాన మని పల్క_ఛబడుటవలన. 

గాదు మదభిన్నమును నా యనాదిమాయ. _9_9 

టీ. అరయక = ఆభోచింపరగ్యా నా-యున్మి._కం ౯ నాయొక్క. 

కలిమి (న త్త వము) కంక, వేళైన-డన్కి. = భిన్నముగా. నుండుట 

(పృథక్స_్ల్యము) లేదుగానక =తనకు లేకపోవుటవలన, అవిద్య = విద్య 

యన జ్ఞానము తద్య తిరి క్ష మైనది యవిద్య అజ్ఞాన మనంబడు మాయ, 

మద్భిన్నంబుగాదు = నాకు వే శనదికాదు. ఆ పకశ్టేణ మవాదాదికార్య 

కారణసంఘాతం కరోతీతి పకృతి? = మవా ర్ల క త్త లము మొదలగు కార్య 

కరణసంఘాతమును జేయునది గాన, (పకృతి యనంబడు*”” నను వ్యుత్పత్తి 

చేర అకృతిశబ్రవాచ్య మగు నాయ, ఆానమా యా జ్ఞానమునకు విలవణ 
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మయినది అని పల్క_-బడుటవలనక౯ = అని (శ్రతిన్న ఎతులయందు జెప్ప 

బడుట చేక, ఆ.-అనాదె-మాయ = మొదలు లేని యా మాయాళ క్తి, మత్ - 

అఫెిన్నమును అ నాకం కు వేజులేనిదియును కాదు = క్షైనస్వరూపుండ 

నగు నాకంటె నజ్జానన్వరూప యగమా య నే టైనదే యని యర్థము. 

తా. దేశ శాలవస్తుకృతపరిచ్చేదము లేక సర్వవ్యాపకుండనై యున్న 

నాయొక్క. స త్త గమకం"కు వ్యతిరి క్త ముగ నీమాయకు సత్త్వము (ఉనికి 

లేక పోవుటండజేసి యది నాకు భిన్న మైనది కాదు. ఆనాదిగా నాయం ద 

టున్న యామాయ, యవిద్య యనియు. (బకృతియనియు నజ్ఞానమనియం 

వ్యవవారింపంబడుచుండుటవలన _ స్యదూఫుండను చ్మిదూపుండను నానంద 

ఘనుండను నగు నాకంకు ఖిన్నము గానిదియును గాదు. ౨౨ 

క. భిన్నాభిన్నము గా దని 

యెన్నంగా నేల (పకృతి ఈ యి ట్లగు నుసం 
పన్ను లనిర్వాచ్యం బని 

మున్ను గణించిరి సమ స్హశీముం దెలిసి సుతా! _93 

టీ, నుతొ = పు త్రీకౌ (పకృతి = మాయ భిన్న -అభిన్న ము - 

కాదు = నాకంటే వే-టనదియు వేణు కానిదియు కాదు, అని-ఎ మక్ - 

కాక్ -ఏల? = అనుచు నెంచనేటికి? (ఎంచ నవసరములేదు) ఇట్లు _ 

అగుటక = ఈరీతి నయియుండుటవలన్క నుసంపన్నులు = (బవ్మాజ్ఞాన 

సంపదగలమహాత్నులు, సమస్తమును = సర్వవస్తుస్వరూపమున్సు తెలిసి = 

విచారణాపూర్యక ముగ చనెటింగ్కి అనిర్వాచ్యంబు = మాయాస్వమాపము 

(బవ్మామునకం కొ భిన్నమైనదనికాని భిన్నము కానిదనికాని చెప్పుటకు 

శక్యముకానిద్ధి అని = అనుచు, మున్ను = తొల్లి, గణించిరి = ఎన్నిరి. 

తా. మాయ పరమాత నే ౦కు వేఅనది వేజబుకానిదియు నని, వెన 

చెప్పినరీతిని మన మేల యెంచవలయును? ఇదివణే సర్వ లె నమవార్దులు 

28 
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పరమాత్మవిచారణ చేయుచు మాయాస్వరూపము పరమాత్మకం ము పెజయది 
యని కాని, వేటుకానిదనికాని నిర్ణయించుటకు శక్యముకాదని చెప్పిరి, 

తే, అనుభవజ్ఞానదృష్టి చే $ నరయం దుచ్చ 
మొగి ననిరచనీయ మాయు _క్రిదృవి. 

చేత లౌకిక మయదృష్షి $చే ననంత 

మగు దలంప మదీయవమూశయాత మంబు. 9౪ 
టీ. మదీయ - మాయాతమంబు = నా సంబంధమైన మాయాటాప 

ముగ తమస్సు, అనుభ వ-జ్ఞున-దృష్టి చేక = అపరోకుజ్ఞానతాప మగు 
చూపు చేత, అరయక = చూడా, తుచ్చము = హేయమైనద్కి అగుక = 
అగును యు క్రివృష్టి చేతక = పరోక్షజ్ఞానలతణ మగు యు _క్రీదృష్టి చేశ, 
ఒగిక = బాగుగ, అరయడొ = చర్చింపయగా, అనిర్వ-చనీయ యు = య ను= 

ఇది యిట్టిదని చెప్పుటకు శక్యము కానిది యగును, లౌకికమయదృష్టి చే = 
(పపంచవికృతినిబట్టి చూచుట వేత తలంపక్' = ఆలోచింపంలా, అనం 
తము - అగును = తుది లేనిది యగణను, 

తౌ. నా సంబంధమయిన మాయారూప మగు తమశజ్చు, స్వస్వరూ 
పానుభ వజ్జానలక్షణ మగుచూడ్కి చం. జూచిన జననమరణాది బహుళ 

దుఃఖభూయిష్టం బగుట బేం గడుందుచ్భమై విడంనాడం దగియున్న ది; 
చెక్కు_యు క్రలంబట్టి చూచినచో నిది యిట్టిదని నిశ్నయించుటకు వీలు లేని 

టియు, లోక వ్యవహారమును బట్టి చూచిన దుది లేనిదియు వై యున్నది. 

శాన (్రహ్మోదుల కైనను నీమాయాస్వరూప మగమ్యుము, ద్రాం నచ. కళంద జడి 

చూయా దురత్యయా” ” అని భగవద్వచనము. 

సీ. [తాడు భుజంగ మై $ స్థాణువు పురువుం డై. 
రాజిల్హుశు క్ 4 రజత మణగుచు 

నర మరకీచికలు నిశర్మలసలిలంబు లె 

తొడరి మి న్నసిత మై శ తోంచుపగిది 



పద్య-_౨౫.] టీకా తాత్పర్యవి శేపార్గనహిత ము. శతెక్ 
ల న్ 

నద్వయానులసచ్చిశ్రదానందమయుండ నై 

తగసువేను మిగుల నె దానివలన: 

దొలుత నసజ్ఞశకదుః ఖాత్మకము లై లెన 

జగము ఖై కనిపింతు 4 జనుల కెల్ల 

తే, దృఢతరాదై ఏత విజ్ఞానకదృష్టీ చేతం 

బండితులు పూర్ణ్మనిర్దణశబహ్మామయిండ 

నై నననుం గాంచినంత నెశయ్యది యభావ 

మగు నదియసూ మవీయమాశయాతమంబు, ౨౫ 

ట్, (తాడు = రజ్జువు, ఛుజంగము _ ఐ = పౌ మయి, స్థాణువుజ 

మొరడు, పురుషుడు - ఐ = నరుం డగుచు, రాజిల్లు - కు క్తిక=తళతళ 

మని మెజయుచున్న ము త్తెప్రుంజిప్ప, రజకము - అగుచుక్ = వెండి మ 

మరు - మరీచికలు = నిర్ణ ల|పబేశయునంవలి యొండ మావులు, నిర్జల - సలి 

లంబులు - వ = పరిశున్థము చైనజలము లగుచుు మిన్ను = ఆకసమ్ము 

అసిత ము _ ఐ=ఐనట్లనిది యగుచు తొడరి = (భమ గలిగి తోయయపశిదిక= 

తోపట్టురీతిని అ...ఐ... అద్వయ = సజాతీయ విజాతీయ స్వగతభేద 
కహతుండన్సు “అమల అ ఆక్ఞానమాపమగు కలుషము లేనివాండను, సత్ _ 

చిత్ _ ఆనందము యు+డ ను= సత్యస్వరూపుండను - శుద్ద చిక్స గయాప్రుండను 

ఆనందనునుండన్సు ఐ = అగుచు, తగు - చేను = వెలుంగు మండెడు నేను, 

ఎద్దానివలనక. = ఏ మాయయొక్క.. సంబంధమునలను మిగులక్ = ఆక్యం 

కమ్ము అసత్ - జడ - దుఃఖ - ఆత్మ్మకములు = మిథ్యాభూాతయుజును 

అశెకనములున్కు దుఃఖబహుళేయులున్కు ఐన - జగములు - ఐ = ఆగు 

[పపంచములరూపమును తొలుతక = ఆక్ష్మక్షానయు గలుగక ముందు జను 

లకు _ ఎల్లక్ = ఎల్లవారికిన్సి కనిపింతుకా = కనంబడుచుందునో, పండి 

తేంలు = మహాజ్ఞానులు, దృఢశర = అవవ దైతే - విజ్ఞాన - దృష్టై చేశ క = 
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ఆసంభావన విపరీతథావన మొదలగునవి లేక మిగుల బలపడిన భేదముళలేని 

యపరోక్ష.జ్ఞానరూప మగు చూపువేత, పూర్ణ - నిర్ణుణ = (బవ్మామయు. 

డను = అంతటను వ్యాపించి నిండియున్న "హేయగుణవర్జిత మైన పర్మబవ్మా 

స్వరూపుండను, ఐన - ననుక్ = ఐనట్టినన్ను, కాంచిన - అంతక = 

చూచినవెంటన్సే ఎయ్యది = ఏమాయ, అభావము = లేనిది అగుకొ = 

ఆగునో ఆది - ఆ- సూ = అదేసుమి మదీయ - మాయాతమంబు = 

నాసంబంధ మగు నజ్జానరాపమైన మాయ, అగును. 

శా. సంజచీళటిలోని రజ్జువు పామవడువునన్సు -చీంకటిలో నున్న 
మొరఠడు మానినిపడిదిని, మిలమిల మని వెలుంగుచున్న ముల్రెపుంజిప్ప వెండి 

శందమునను ఎడారులయందలి యెండమావులు మంచినీళ్లవలెన్కు అంత 

కిక్షయు నల్లగ నున్నట్లునుు [భ్రాంతిచేం గన్పట్టువిధమన్క, నద్వితీయుండను 

శో స్టచ్మిదూపుండను, నిత్య సత్య స్వరూపఫుండను - అఖండానందాత్సు(డను 

= అ యుప్పుచున్న చేను ఏ మాయయొక్క_. యోగముచేత సచ్చిదానంద 

ములక విలమణము లైన అసైడదుఃఖములే స్వరూప పముగం గల (ప్రపంచము 

యొక్క. యాకారముచే నెల్లవారికి సామాన్యముగ6 గన్పట్టుచునుందునో, 

మణియు మహాజ్ఞూనులు విశేపశ క్తిని మితీ అసంభావన విపరీతభావన లేక 

మిక్కిలి బలపడి భేదము లేని స్వస్వయాపానుభవజ్ఞాన విలోకనము చేత 

“హాగమదః పూర్ణ మిదం పూర్ణాత్స్పూర్డ ముచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ 

వూస్తమే వావశివ్యకే”” అను (శతివలన నంతేడీను నిండియున్న ట్లియు, 

గుణ  క్రయాతీత మయినట్టియు: బర్భబవ్మామ సై ననన్ను పరికించినతోడ నే 

యేమాయ నశించునో నా సంబంధమగు నజ్ఞానరూపమగు మహామాయ 

యడియే సుమో. 

అది మజియు సర్వభూత నుషుష్తి సమష్టిరూపంబ్య 
అలనే 

స్థ [పపంచ వాసనా మయంబునసత _త్రే (రజ స్త నసనమూగు 
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శాత కంబు, సాగ్టంతర్లు పానంతకోటిజీవ _సంఘాతంబు, 

శీవలజడంబు, మోహాత్మకంబు, సకల జగదుపాదానకార 

ఆంబు, సవిద్యాఒవ్య క్రృతమ నుమ క్తి (పకృతి పళయ 

(పధానమాయా౭జ్ఞానాడి శబ్దవా చ్యంబు నై యుప్పు 

చుండు నని వెండియు, ౨౬. 

తీ మజతియుక = అంతియకాకు, అదె = నా సంబంధ మయిన 

యామహామాయ్క సర్య...బు - సర్వ = సమస్తము లయిన, భూత = శనీ 

రులయొక్క సుషు ప్టీ = సుషుప్త శ్రవస్థలయొక్క, సమష్టి = సంఘాత మే, 

రూపంబు = స్వరాూపముగ6ం గలదియున్సు సమ స్ప = నిఖిలమైన, [పపంచ = 

లోకములయొక్ళ., చాసనామయంబు = ఆయా జీవుల కర్శవాసనలే 

స్వరూప మగ గలదియు, సత్త్వ - రజస్ - తమస్ = సత్త పము రజస్సు 

తమస్సు ఆఅనియెడుు గుణ = మూండుగుణములు, ఆత్మ్హకం౦ంబు = స్వరూప 

ముగ గలదియు, స్య...బు - స్వ = తనయొక్క, అంతః = లోపలన్యు 

గుప్త = మహ్మాపళయ సుషు _పీ మార్చాదుల యందు చాంపంబడిను అనంత = 

అపరిమికము.ంైన్క జీవకోటి = [(పాణికోటులమయొక్క, సంఘాతంబు = 

సమూవాముల గలదియును, “కేవల _ జడంబు = సుతరాము నచేతన మయి 

నదియు, మోవా - ఆత శ్రైకంబు = (ఫాంతియే యాకృతిగం గలదియు, సకఆ = 

జగత్ _ ఉపాదాన - కారణంబు = బెల్ల లోకములకు వు వాల కారణ మైన 

దియు, ఆ ...వాచ్యంబుక- _ అవిద్యా - అన్యక్ష - తమస్ - సుషుప్తి - 

(పకృతి - [ప్రళయ - (ప్రధాన - మాయా - అజ్ఞాన - ఆది - శబ్ద = 

వాచ్యంబుక్ - ఐ = విద్య యన జ్ఞానము _ దీనికి వ్యతిరి క్త మైనది గాన 

నవిద్యయనియు, ఇట్టెదని యేర్పజుపరానిదిగాన నవ్య క్ష మనియు _ మోహో 

రక మైనది గాన తమస్బనియు - శాఢని[దయే స్వయాపముగథ గలది “గాన 

నుహు పీ యనియు, మవా త్తత్వ్యయు మొదలగు త త్ర గమలు (పకర్ణయమగ ౬ 
వ | వా! నీలి యై 
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శేయునడిగానం (బకృతియనియు - సమ _స్పము దీనియందు విలీనమగును “గాన 

శయ మునియు . మవా త్తత్వయు మొదలగువానికి ముఖ్యమైనది శాన 

(బ్రధాన మనియు-జ్ఞానదృష్టి చే విచారించిచూచిన మి థ్యాభూక మైనది గాన 

మూయ యనియం-జ్ఞన మునకు వ్యతిరిక్త కమైనది గాన నజ్షానమనియును మొద 

లగు శబ్దములచే వ్యవవారింపంబడుచున్నదియు నగుచు, ఒప్పుచుకొ = 

ఉండుక్ = విలనిబ్లుచు నున్నది అని = ఇటు పలికి వెండియుక్ ఇ 

ముజోయును. 

తౌ, ఇంతీయ కాక యా మాయ “అజా మేకాం లోహిత శక 

కృష్ణాం” అను మొదలగు (కుతులనుబజ్టి యేక వృక్షయల 'సమూవామ 

వన మనియు, నీళ్లణొక్క_ సమానాయ కొల ననియు బలుకయుడునట్లు 

చికు విధయులుగం దోపట్టుచున్న జీవులయందలి యజ్ఞానము లన్నియు. గల 

సీన నది సమష్టిరూపం బగు నీ సమసి కద్ధ సక్వ ప్రధాన మగుటచే నిందు 

[బతిఫలించిన అవ్మాడె తన్యము సర్వజ్ఞ ఒడు సనర్వెశ్వరుండును సర్వనియం: 

తయు సరా సంత ర్యామియు సక్లలజగ త్కారణుండు నగు పరమఫురుషు. 

నయిడును. మన్మోపళయమునందు సకలజీవులయొక్క. యా యా కర్మ 

వాసన లెల్ల నీసమస్టి యందు నడంగియుండును స్త్వ్యగుణముయొకృ_్యయు6 

రజోగణమయొక్కయుి తమోగణముమయొక్కయు సామ్యావస్థయే యి 

మాయుయొక్క_ స్వరూపమ్యు నుజేయును మహో! పళయకాలమునందు. దన, 

పలను దాయబడీన లెక్క కక్కు_డగు కోట్ల సంఖ్య గల జీవుల సమూ 

వాము గలది యున్నది. ఇది యక్యంతేయను జడము మోవామే స్వరూ 

పముగం గలి. సమ స్మపపంచమునకును యాల కారణము. అవిద్య యనియు 

నవ్య వ మనియు కమస్పనియు నుషు పే యనియు (పకృతి యనియు పథాన 

మనియు మాయ యనియు నజ్ఞాన మనియు మొదలగు శబ్దముల వేం బలుకళి 

బడుచున్న దని ఇవ్చీ మతియు ని ట్లనియెవి == un 
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శే. ఆదిమధ్యాంతళూన్య మెశనటి (పకృతి 

యాదిముభా్యాంతములు గల్నిో+నట తోంచి 
by త ౧౧ 

యాది మధ్యాంత రహి తాడ్వకయాతుునకును 

నాది మభ్వాంతేములు గల 4 నావరించె. ౨౮ 
ry a) 

టీ. ఆది - మధ్య - అంత - ఘాన్యము = మొదలును నడిమిదశయు 

తుదయువు చంది సవం ఆ -డ్రకృతి = అగు నామాయ ఆది = 

మధ్వ _ ఆంకేయులు = మొదలు నడుము తుదలు, క్లీన - అట్టు - అ= 

కలడివలెస్కే తోంచి = కనబడి ఆది...కును-ాఆది = మొదలును 

మధ్య = నడిమిదకయు, ఆంక=అవసానమును రహిత =లేన్సి ఆద్యయజణ 

అక్యాతీయమైన, ఆత్మువకును = పర మాక్నునకు, ఆది - మధ్య - అంత 

ములు = ఉత్సత్తృతిలయములు కల్లక్ = ఊంమనట్టు ఆవరించెక్ = 
pp wD 

చ్చుుకొనేను. 

తౌ. ఆజా మేకా” మను మొదలగు డ్రుతిచే నుత త్తి్యితిలయ 

మాలు లేని మహామాయ, (పపంచమునకు వ్యక్తావస్త గలిగినపు డుక్ప తిపితి 
ఆవి దా విట 

చాకేయులు గలదియు వో కో; జూప్టచు జననమరణాది వడ్వావవికార 

ములు ఆకె యద్వితీయ మగు పరబవ్నామున క యావికృతులు సంభవించు 

వ ణం. 1 ము ను నిత 

ద్వివిధ యగును మాయ యన నశేవిద్వ యనంగ నా 
| భనం ణి ట్ 3 డ్యవిములస త KN శె యగు 

ఆజాను 

నవిమలస_త్హ్వ్మ పథాన కీ యగు నన్న తగ], ౨౮ 

ట్ కవియక = ఈ వడువున నావరింపలా, మూల(వకృతియుక్ = 

ఆ మహామాయయంను మాయ - అనక = మాయ యనియున్కు అవిద్య - 

ఆనక - కక్ = అవిద్య యనియును ద్వివిధ = రెండు తెణంగులు గలది, 
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బాలా 
లే న 

ఆగును=అయియున్న ద్వి _ ఆద్య= అందు దొలిదియగుమూయ, విమల-సత్త గం 

ఆత్నిక = రజి స్తమోగుణమయుల సంపర్కము. లేని స్త (గుణము స్వరూప 

ముగ గలడి, అగుక్ = అయియున్న ది; అన్య = తరువాత. 'జెప్పంబడిన 

యవిద్య, అవిమల-స త్త ప్ర-గ్రధథాన = రజ సమోగుణముల సంబంధము చేతి( 

గలుషితేమయిన సత్త ప్రగుణము (పధానయగ గలది తగక అగును = తగు 

నుగ నయియున్నది. 
a) 

తా. మోందం జెప్పినయట్లు పర(బవ్మాము నా కమించుకొనియున్న 

మూలొజ్ఞానము రబజోగుణతమోాగుణములసంబంధము  లేమింబేసి పరిశుద్ధ 

యగు శేవలస శ్వ్వగుణము (పధానముగం గలదియై మాయ యనియు రజ స్త 

మోగుణముల కలయికే మలినమైన నత్త పృగుణము ముఖ్యముగం గలదియై 

యవివ్య యనియు శెండు విధములుగ నున్నది. ఈ విభాగమునకు (బబల 

(ప్రమాణము లేదని చెప్పీ విళిష్టాదె పే లంగీకరింపరు. ౨తా 

తే. అమలన త్త ఇ పభాన మైశనట్టిమాయ 

యందు దాని కధిస్థాన $ మెననేను 

(బతిఫలించికి మేఘుసంఫగత జలముల 

ముంచి యాకన మమర విం$బించినట్లు. అణా 

జీ, అమల...యందుక _-అమల = రజ స్తమోగుణముల సంబంధము 

శేకపోవుటచే నిర్జల మగు, స్త = నత్త (గుణము (పధాన = 

ముఖ్యముగా గలద్కి విన అట్టి = అగునట్టి, మాయయందుక్ = తొలుత 

నుష్మకమింపంబడిన మాయయందు, దానికిక = శుద్ద స త్వ్వాత్శిక యగు నా 

మాయస్క ఆధిస్థానము = అవలంబనము, ఐన నేను = ఆగునట్టి నేను, “మేఘ 

సంగత + జలములక్ = మేఘములయందు.6 బొందియున్న యుదకముల 

యందు, మించి = హెచ్చి, అమరక = ఒప్పునట్లు, ఆకాశము = చదలు, 

వింబించినట్లు = తోపట్టినపగిదిన్సి (ప్రతిఫలించితిక = (పతిబింబించితిని. 
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తా. మేభుయులయందుం బొందియున్న నీశ్ళయందు నాకసము (పతి 

ఖింబించినప*డివి రజ నమోగుణములసంపర్క్హము లేని శేవలస త్త పగుణము 

నయముగ. గబమాయయందు  నామాయకు నాలంబనుండ నగు నేను 

దోపబ్జేతిని. ౨౬౯ 

క మాయా పతిబవింబంబును 

మాయాధిష్థానప రము క నవూయయు. గూడకా 

మాయావి మైన నీకు డ 

మాయికః దసునతయ (బవ్మాశేమయు. డై జ యుంటన్. 

న 
శ మాయా + 'పతివెంబంబును = మొందలి జెప్పంబడినయట్లు శున్ద 

స కదా యగుమాయయందుం (బతిఫలించిన (బవ్నా చై తన్యమును, 

మాయా + అధిసైన - పరము = ఆమాయకు నాధారభూత మగు పరబవ్మా 

మును మాయయున్ _ కూడన్ = విమంస్నా తిక యగు మూల పకృతి 

యును గలయలా, (అందు కున్గైైశన్యము) మాయావి - వనక = 

నాకో కరీ తిని మాయయందుం (బతి ఫలించిన డకాయగా, ఈశుడు అగునుణ 

ఈశ్వష, డనంబడును అతండు = ఆ ఈళ్వకుండు, (బహవ్మామయుండు = 

పర బవ్మాస్య బా పుడు, ఐ ఉంటన్ = అయియుండుట చేత, ఆమాయి 

కుడు = మాయమొక్క_ సంపర్కము వేనివాండు, అగుక్ = జను. 

తా. మాయయు, మాయకు నాలంబనం బగు (బవ్మామును మాయా 

(పతిఫలిక చె తన్యమును గలయలగ్యా నందు మాయయందుం [(బకిబింబించిన 

(్రవ్మాచెతన్యము ఈశ్వరుడు అనను, ఆ యాశ్వరుండు శేవలబవ్మా 

స్వరూఫులడె యుండునపుడు మాయాసంబంధము "లేనివాం డగును. 30 

క. అఆ యిీాశ్యరుండ నేనా 

మాయయ నీతావధూూటి $ మదిం దలంయప మహో 



శ్షీశీ2 సీతారామాంజనేయసంవాదము [౪శ్యా- ఆ, 

మాయుండ నయ్యు వశీకృత 
మాయుండ నై యవతరింతు $ మహిని ట్లనఘా! 3౧ 

టీ. అనఘా = మాయావికృతులు లేని యో వానుమానుండా! ఆ 

ఈశ్వరుండు - అ = మోందం జెప్పినయట్లు మాయయే యుపాధిగం గల 

శఈళ్వరుండే, "నేను = (శీ రామ బవ్మామను, ఆమాయ - అ = శుద్ద సత్త్యా 

శ్లిక యగు మూల(పకృతిమ్చే నీతావధూటి = ఈజానకీదేవి, (అగును) 

మడక = మనస్సునందు, తలంపక ఆ ఆలోచింపలా, మహామాయుండ౯ 

ఆయ్యుక్ = గొప్పడియగు మాయ గలవాండ్ననెనను, వశీకృత _ మాయు 

డను ఇ = లోంటజచువొనంబడీినమాయ గలవాండ నగుచు, మహిక౯్ = 

ఫుడమియందు, ఇట్టు = ఊవడువ్షన, అవతరింతును = (కీరామాద్యవతార 

రూపములతో నావిర్భవించుచుందును. 

ఈ. ముందుం జెప్పంబడిన యీశ్వరుండే "నేను, నీతాదేవియే మూల 

(పకృతి. ఆకసమునందు మబ్బువ ల నాయం దేకడేశమున నున్న పెనమాయ 

గలవాండ నై తొలుత నే నుండియు సృష్టికాలమునందు నే నామాయను 

లోయజచుకొని జగ దక ణార్థమై ఛామాదిరూాపముల నిట్లు (పపం చమునం 

దవతరించెదను. 5౧ 

వ. ఇట్లు కుద్ధస ర్త (| పధానమాయోపాధికుండను, ,నొర్వక్వే 

రుండను పై ననేను వశీకృతమాయుండ నగుటం జేసి జగం 

బులు సృజయించి, త| దకుణంబుకొ ఆకు దొల్లి మత్స్య 

కూర్భ్శ వరాహా నారసింహ వామన పరశురానూవ తారం 

బులు ధరియించి, దుష్టనిగహా శ్రిఖూను(గవాంబులం 

గావించికి, నిప్పుడు (శ్రీరామరూప పంబుబే నవతరించి, రావణ 

కుంభక ర్తాది రాతునుల సంహరించి, భూభారంబు నివా 

రించితి; నింక నిటమి:ందట బలరాను కృష్ణ బుద్ధ క్క 
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రూపంబుల నే నవతరింపం గలవాడ; నా చరి[తంబులు 

లోక తయపప్మితంబులు భవలతాలవ్మితంబు వ యొప్పు 
కదా = జ 
వని చప్పి కాల ॥ 25 

టీ. ఇట్టు=పెని కెప్పివకీతిని, శుద్ద ...ను---కున్గజప్వుద్చమగు,స శ్వ = 
స్ట గణమే, (ప్రదాన = ముఖ్యుయగం గల మాయ = మూల్యపకృతి, 

ఉపాధకుండను = ఊపాధిగం గలవాండను సర్వ - ఈశళ్వ్యరుండనుజని వెల 

భూరజాతమునకే నియామకుండన్సు ఐన నేను = ఆగుచేన్సు పశీకృర - 

మాయు:డను = స్వా థీనముగం జేశికొనంబడేన మాల పకృతి గలవాండను, 

ఆగుటక్" - చేసి = ఆయియుంనుట చేరను జగంబులు = లోకములవు 

స్పజియించి = విరచించి, తత్ _ రక్షణంబుకొొజకుకొ == సృజించిన 

చున మలయొక' సంరక్న్షణనిమి లము తొల్లి = మందు, మళ్చ్య్య-కూర్న్మ్మ" 

వరావా - నారసింహ - వామన - పరకురామ-అవతారంబులు = మళ్సస్ధ 

రూపము - కూర్మమాపము _ వరావారూపయు - నారసింపహరూపము - 

వామనరాపము-పరశురామమాపము నను నాజవ తారలను ధకియించిజ 

పూని దుస్ట-నిగవా = శిప్త్ర-అన్ముగవాంబులక్ = దురాత్శులను పరిమార్ము 

టయు మహాత్ములను గాపాడుటయున్యు కావించిరీకౌ = జనకించినా: 

డను; ఇప్పుడు = ఈ సమయమునందు, |శీరామహాపంబుచోక = (శ్రీరామా 

కారయుచేకేను అవతరించి = ఆవిర్భవించి రావణ - కంభఛకక - ఆది - 

రాకునులక్ = రావణుయుకు ంభకస్థండు మొదలగు రక్కసనులను, సంవా 
రించి = వధించి భూ-భారంబుక = పుడమియొక్య_ బరువుకు నివారిం 

చితిని = పాపితిన్సి ఇంకక -ఇటమాందటక్ = ముందు ఈ-పెన్సి బలకామ- 
కృష్ణ - బుస - కల్కిరూపంబులక = బలజేవునియుక్ళు_యు - (శ్రీకి 

యొక్ళయం - బుద్ద దేవుని యొక్కయు - కల్ళియొుకళ్యయు నాకార 

ములత్రో ఏను = నేను అఆవకతరింపణోలవాడను = ఆవిర్భవింపలలను] 



444 సీతారామాంజనేయసంవాదము [అశ్యా_, 

నా - చర్మికేంబులు = నాక థలు, లోక - (తయ - పవితంబులు = దేవ 

శోకము భూలోకము నాగలోేకము ననుముజ్ఞగ ములకు6 చావనమ్ములె నవి యు, 

భవ - లతా - లవ్మితంబులు = సంసార మవియెడు తీగలను చెగంగోయు 

టప కొడవన ండ్లు, ఐ - జప్పుక్ = అగుచు. దనరున్యు అవి = ఇట్లు 

చెప్పీ = పలిక్కి వెండియును = మణీయును, 

తా. ఇవ్విధంబున చేను రజ స్తమోగుణములకలయిక లేమిని వినిర్శల 

ముగు సత్ట్యగుణమా ముఖ్యముగంగల మూల పకృతి యుపాధిగం గలవాండ 

నె సత్యసంక ల్పత్వ సర్వజ్ఞత్వ సన్వేశ్వరత్వ సర్వనియంత్సృ త్వా ద్యనంఠ 

క ల్యాణగుణగణవి రాజమానుండ చె మహామాయను _స్వాధీనపఆచుకొని 

సకల పపంచమాను నిర్మించి, అట్లు రచియింపంబజినలోకముల నెల్లం బరిపా 

లించుటకై తల్లి మత్స ్యరూపము, కూర్మరూపము, వరావారూపము; 

నృనింవారూపము వామనరూాపము, పరశురామరూపమును బూని, దుర్మాప్ట 

అను బరిమార్చుటయం, సత్చురుషులను (బోచుటయు నొనరించితెన్సి ఈ 

'శ్రీరామహాపమున నవతరించి దశకంఠుడు వానితమ్ము. డగు కుంభ 

కర్టుడు లోనుగా6 గలరక్కు_సుల నెల్ల రూఫుమావపీ ప్రుడమికిం గలభారము 

చెల్ల దీసిత్రిని; ఈపెని బలదేవుండు శ్రీ) కృష్ణుండు, బుద్ధ దేవుండు, కల్కి 

అను నాలుగురూపములతో నవతరింపలలన్వు నాసంబంథధము లగు పుణ్య 

కథలు ముజ్జగములను బావనయుగం జేయును; సంసార మను పెనుందీవియలం 

దెగగోయుటకుం నొడవండులవంటివి..అని వచియించి (శీరామచందుండు 

మారుతికి మరల ని ట్రనియెను. 

చ, గురుడు హారణ్యగర్భు. డనికకొందణుం గెొంద జిల న్శ్మహో 

[ఏరా 

ట్పురుషుం. డటంచు. గొందజు బు$భు పభుండంచు ము 

[కుందు డంచు. గాం 
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డజు శివుడంచుం గొందజు విశనాయరకుం డంచునుం గొం 

[దజుం బరా 

పరవరు నన్నెజుంగక యుశేపా ప్థియొనర్పుదు రజ్జు లై తగక్, 
వాశానీ జః (sam 

టీ. పరాపరవరుకొ = “ఆభ పరా యయా కతదక్షర మతిగమ్యలే - 

అపరా బున్వేదో యజుక్వేదస్సామవేదో2_థర్వ వేవ శ్నితు కలో వ్యాళ 

రణం నిరు క్షం ఛందో జ్యోతి వ మితి” అను (శుతిచే (అవ్నాకాండ పరా 

విద్యయనియు, కర్మకాండ అపరావిద్యయనియుం జెప్పంబడుచున్న డి గాన, 

నీరెండువిద్యలకున్సు వరుండు= అధిపతియగు పరమాత్మనుగా, నన్ను =| శ్రీరామ 

(దైవ్మామును ఎజకుంగక = తెలిసీక్రొనంజూలక, ఆజ్ఞాలె = ఆజ్ఞా నావృతు ౨, 

కొందతు = కొందబటునుముజులు, గురుండు = “గరుర్మ)హ్మా గురుశుంళు 

గురుర్దేవో జనార్హనఃి అనుటచే విద్యాగురుడ్కు అని = అనుకొని కొం 

దబు = మజికొందటు హైరణ్యగర్భులు, హిరణ్యగర్భుండు = “హీరణ్యం 

స్వర్షమయాండం గర్భ ఉత్ప శ్తిస్థాన మన్య” అను వ్యుత్న కర్ణ మనుబజ్టే 
బంగారువికారమగు నండము పుట్టువు పట్టుగా. గలవాండుగాన6 జతుర్భుఖ 

(బవ్మా హీరణ్యగర్భుండనంబడున్వు ఇందులకు * తదండ మభవ స్టైమం సవా 

(సాంశగుసమ ప్రభం తస్నన్ జక స్వయం (బ్రహ్మా సర్వలోక సీతామవాఃి ' 

అని మనువు; మజియు “హిరణ్యగర్భ సనృమవర్తతాో *” అను (కుతిచే 

హిరణ్యగర్భుండే = ఆదిడెవుండేే అని = ఆనియున్కు కొందటు = వైరా 

జులు మహావిరాట్పురుషుండు = ోభూఃపాకా యస్య నాభి ర్వియత్ 7” 

అను మొదలగు స్మృతివలనను “సవా(సశీషా ప్రురువస్సవ్మాసాక సవా 

(సపాత్ *” అను మొదలగు (కుతులవలనన్కు సమ స్త పపంచస్వరూపు6 

డగు విరాట్పురుషుండే పరచైనము అంచుక = అనుకొనుచ్చు కొందటు = 

ఇంద దైవ తోపాసకులు, బుభు[పభుండు = “ఇందో మాయాఖ్రిః పురు 

రూప ఈతి” అను మొదలగు (శుతులనుబటై, నురపతియే పరమపురు 

వుడు అంచుక్ = అని చెప్పుచు కొందణం = వెన్లవులు: ముకుం 



$46 వీఇా రామాంజనేయసంవాడము [ఆశా ౨, 

దుండు=ళ కుం ముక్తిం దచాతీతి మకంద8** అను వ్యుత్స త్త్యర్థమువే 

మోక్షము నిచ్చు (శీవారియే పరదైవతమ్కు అంచుక్ = అని సాధించుచు, 

'కొందజు = శైవులు శివుడు = మంగళ పదు డగుట, మహేశ్వరుండే= 

మహాడేన్ర(జే, అంచుక= అనేక (కుతిన్మృతిసంవాదములచే సాధించుచు, 

| క్రాందజు = గాణాపర్యులు, వినాయకుండు = “గణానాం త్వా గణ 

పతిగ్ వావామహే కవిం కవీనా” మను మొదలగు (శుతులనుబ్టి గణ 

పతియే పరవైనమ్కు అంచును = అని ఇెప్పుచును తగక్ = ఒప్పునట్టు, 

ఉపాస్తి = ఆమా యితరదేవతల యుపాసనన్సు ఒనర్పుదురు = ఆచ 

రించుచుం దురు. 

తా. పరాత్పరుండ నగు నన్నుం బరమప్రురుషునిశాం. చెలినికొన( 
జూల? కొంనణు మూనులు, పర బవా శ్రైను ఉపాధ్యాయుడే యనియు, 

మజికొంనఅలు హీరణ్యగర్భుం డనియు ఇంక కొందజు విరాట్సురుసు 

డనియు, వేజొకకొందలు ఇందు డనియున్కు మజికొందలు విష్ణువే 

యనియు, కొందజం ఈశ్వరుండే యనియు, ఇంకం గొందజు గణపతి 

యనియు, నమ్మి కొలివెదరు. కాని నేనే పరబవ్మా మని “తెలిసికొన 

జాలరు. 33 

ఆ. వినుము నేను విశ్వశమునకు నుపాదాన 

కారణము నిమి త్తశేకారణంబు 

నగుచు నూక్షనాఖిశపగిది నొప్పుదు నింకం 

గార్యములును నేన $ కపివరేణ్య ! విశ 
జ కపీవ క్రేణ్య ఆ వానరో తృముండ వసు నో ఆంజచేయ్యా వినుఘ= 

చేను కెప్పుసంసకిని ఆలింపుము, విశ్వమునకుక - = (పపంచమునక్కు ఊపా 

దాన కారణము ఆ కార్యమును గలిగించుటకుం జేళొనంబడి యాకార్య 
ములో: జూడిన కారణ ముపాజొనం బనంబడును, ఘటాదికార్య మునకు 

మట్ట మొవలగసనదియునుం బ్య్టించుటకం గ కొనంబడును, మే బంగారు 
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మొవలగునది కార్యమలయం చెప్పుడు ననుగతమై యుండును. ఇట్టె 
వూలకారణమును. నిమిల్తకారణంబుక్ = ఘటాదికమునప మ మొద 

లగువది, సమవాయికారణముు ఆ కడవయొక్క_ కపాలముల ెండిటి 

పంచాగము అపమవాయికారణను. ఈ సమచాయికారణమునకు నసమ 

వాయికారణమునకును వే అగు కుమ్మరిచాడు మెందలగునది నిమి క్తకార 
ముప ఇ నిమి సకారణమునకుకుు నేను = సామాత్ప్చరయమేశ్చరుండ నగు 
"నేను అగుచుకొ=అయ్యి ఊర్చనాఫి _ పగిదిక్ = “ఊర్ల నాభి ర్యథా 

స్యాంగా తంతూన్ సృజకివై తథా | నిమితోపాచానేకు ర్హగతః పర 

మేశ్వరఃి” అకటచే సా౭ెఫ్రురుగు తన యవయవములనుండి నన్ననిచార 

ములను స్నజించుచు నా డారములకో నిమిత్త కారణము నుపాదానకారణ 

మును చా నే య్పనట్టు ఒప్పుదుక్ = ద్వివిధ కారణములు నగుచుం దనరు 
చుందున్యు ఇంకక = ఇంతియకాక, కార్య్భమయులును = మవాత్త తము 

మొనలు డేవాయననుకం గల కార్యకరణ సంఘాత మన్కు నేను. ఆజ 

"నేనే అయితిని. 

జానకారణము ని త్తి కారణము మై యున్నాను మజీయు నీకార్యకరణ 
నంఘాన మెల్ల నజ అయియున్నా ను. 3 '్ర 

వ. ఇట్లు స ర్వేశ్వరుండ వైన నాకు నవ్యాక్నత బు మహః 
నందనుయకోశంబు నగు సమ న భూత సమవ్వ పజ్ఞానంబు 
కారణకశ రీరంబు; మహాోనుము పి యవన, (బిహ్మోది స్తంజ వ. వ Pn = | 

పర్యంతంబు అ నసక లభూతంబుల యవయవంబులు. జగ 
డు _కీలయంబులు వ్యాపారంబులు, వెదవా స్త్రంబులు 
/ జగ వ క ఖు mR mn కా యా “ఎ నిశ్ళా వ్రసంబులై యొప్పు నని చప్పివె చాజయమా టు ట్లునియె,3౫ 



448 సీతా రామాంజచేయసంవాదము [కశ్యాై, 

టీ, ఇట్లు = పైని జెప్పినయట్లు, సర్వేశ్వరుండను = నిఖిల |పప 
చమునకు నీశుడన్కు ఐన - నాకుక్ = ఆగునాకు, అవ్యాక్ళతంబు = 

వ్యక్తము కానట్రియు మవాత్ _ అనందమయ - కోళంబున = (బవ 
మొదలు తృణముదనుకంగల సకల జీవరానులయొక్క.. సుషువ్రీ కాలము 

నందలి యానందము తెల్లం గలసీ యుండుటచే గొప్పది యగ నానందమ 
నకు. గోళమువంటిది గావున నమస్ట్యానందము మహానందమయకోశ మనం 
బడును, అగు = ఐన, సమస్త - భూత _ సమష్టి - అజ్ఞానంబు ఇ సకల 

(పాణులయొక్క ఏకీభవించిన మూలాజ్ఞానము కారణ శరీరంబు = వ్యక్త 

(ప్రపంచమున శెల్లం గారణ మైనమేన్కు (అగును) మటీయు నాకు మహో 
నుష్సుప్త్ = నిఖిల జీవులయొక్క_ దట్టమగు నిదురయే, అవస్థ = సుష ప్ప 
వస్థ్క (ఇంకను నాకు) (బవ్మా - ఆది - స్తంబ - పర్యంతేంబులు = నలువ 

మొదలు కృణముదనుకం గలవి ఐన = అగు, సకల భూతంబులు = నిఖిల 

జీవులు, అవయనంబులు = శరీరాంత ర్భాగములు, జగత్ _ ఉత్పత్తి _ స్థితి - 
అయంబులు = సర్వలోకములయొక్క_ సృష్టియు పాలనమును నాశనమును, 
వ్యాపారంబులు = నాయొక్క పనులు, వేద _ శా స్తంబులు = నాలుగు 

'వేదములును - వేదాంగము లగు దిశా స్త్రములున్సు నిశ్ళా ఫసంబులు = 
నాయొక్క యూవీరులు, ఐ = అగుచు ఒజప్పుక్ = వెలయును అని = 

ఈ రీతిని, చెన్పీ = వచించి, వెండియుక్ = మటియును, ఇట్లు = చెప్ప 
జోవురీతిని అనియెక్ = పలిశెను. 

తా, మో౭యదం జెప్పనయట్టు సమస్తమునకు నధిపతి నగునాకు వ్య కము! 
శాక. నకలజీవులయొక్కొ_ నుహు వ్రకాలమునందలి యానందము "లెల్ల “గల 
యుటచేం గొప్పది యగు నానందమునకుం గోశమవచె నున్న నిఖిలజీవ 
గోటులయొక్క_ యేకీభూత మైన మూలాజ్ఞానము కారణశరీరమును. ఎల్ల 
కీవుల సమస్టినుషు కియే చాక్ నుషు ప్త శ్రవస్థయు, నలువ మొదలు చిన్న 



పద్య-3౬ .] టీకా తాత్పర్యవి శే పార ర సహితము. తశ 

ఫురుగుదనుకం గల సమ స్తపాణులు నాకం గరచరణాద్యం గములున్యు 

(పపంచముయొక్క_ సృష్టియు స్టీతియం (పళయమును నాయొక్క పనులును; 

వేదములు ఇాస్త )ములు సాకు నిశా పసములును అయినవి అని యుపదేశించి, 

మజల నిట్లు వెప్పుటకు దొరకొ నెను. 

కే, మలినస త్త (పథాన యాశనలయవిద 

దానియందు నధిస్టాన $ మెననేను 

(బతిఫలించికి: గలకసంకగతజలముల 

స్నాభ నత్ముత ఖ చ్యాయ$చందమునను. 3౭ 

టీ. అల - అవిద్య = “కవి యన్యూలపక్ళతియా ద్వివిధయగు 

మాయ యన నవి వ్యయనంగ?” అని వెనుక విభ జింపంబడేనట్టు మూల, పకృతి 

యుక్ళు. రెండవభాగముగు నవిద్య్య మలిన - సత్త్వ(పధాన = రజ స్త 

మోగసణ సంపర్కము వేం గలుపితమైన సత్త గగుణము స్వమాపముగం గలది 

జాన్ = అగును అధిస్థానము = పూర్యోో కృ కరీతిని మూల పకృతికి వాధార 

భూతుండన్సు ఐన - నను = అమిుయున్న చేను దానియందున్ = ఆ 

యవిద్యయందు, ' కలశ = సంగత _ జలములన్ = కుండలలో నున్న యుడ 

కములయందు, స _ ఆభ - నక్షు[త - ఖ - ఛాయ - చంనమునను జా 

మబ్బులతోను జుక్కలతోను గూడుకొనిన యాకనముయొక్క_ (పతివింబమా 

వడువున, (పకిఫ్రలించితిని = (పతిబింబించి కిని. 

తా. కుండలో నున్న నీళ్ళేయందు మేఘములతోను పెక్కునమ్మరే 

ములతోను గూడియున్న మిన్ను (పతిబింబించిన రీతిని తొల్లి చెప్పబడిన 

రజ స్తమోగుణమిశ్ర మైన యవిద్య యను మూల(పకృతియొక్క భగము 

నందు సర్యాధి స్థానభూతు(డ నగు నేను (పతిబింబించితి ని. 3౬ 

క. జీవుం డగునాతం డవి 

ద్యావశంం డ్రై స్థూల నూకు $ తను వాననలన్ 

29 
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ఛభావించుచు సేనించుచు. 

గేవలమూథ(పవృ_త్తిం $ (గీడించు మెయిన్, 3 

టీ. జీవుడు - అగు-ఆకండు = గపాణాన్ డే క్రజ్ఞయాపేణ ధార 

యక్ జీవ ఉచ్యతే” అనుట చే "మే్యేశ్రశబ్దవాచ్య మగుదేహాదికమునందు నల్లి 

మానము గల జీవుం డనంబజెడు నా యవిద్యయందు. (బతిఫలించిన 

యాత్మ ఆవిద్యావకు(డు - ఐ = పూర్వో క్తలతమణము గల యవిద్యక్ష 

తోయుడినవాం డగుచు, స్థూల - నూక్ష్ము - తను - వాసనలన్ =పం చీక్ళత 

భూతనంభనవ మై ర క్షమాంస మేదోమజ్ఞాన్థిభూయిస్థ మయిన న్థూలశరీరము 

యెక్కు.యు, ఆపం చీకృళభూత స సంభవమై కర్శపాశబద్ద మగు నూక్ష 
ర శ యి శీ 

శరీరక యుయుకు.యు సంప్కారములచేత్క ఫావించుచుక్ = మితిమోతీన 

చి షవృద్తు అలో నాయా పదార్ధములను దలపోయుచు, నేవించుచుక్ = 

ఆయా కర్మ ఫలముల ననుభవించుచు, కేనల - మూఢ - (పవృత్తిన్ = 

మిక్కిలి మోహాత్మక మగు వ్యాపారముతో, మెయిన్ = అనవరతమును, 3 

(శ్రీడించున్ = సంసారమునందు నదయాడుచుండును, 

శా. అ ట్లవిద్యంతందు. (బకిబింబించి చిన యీశ్వర చెతన్యయనకు 

జీన్టం డని పేరు ఆ జీవుడు - అవిద్యకు లోబడి న్థూలశరీరస సంబంధము 

లైన “నేను (బొవ్మాణుండను "నేను మ[తియుండను "నేను కృళించితిని నేను 

బలిపితిని* అను మొదలగు వాసనలచేతను, మణియు సూత్ముశరీరసంబం 

ధమ అగు “నేను బుద్ధిమంతుండను చేను మూఢుండను”” అను మొదలగు 

చాసనల చేతను ఆయా స్థూలనూత్మప డార్థములను దలపోయుచు నాయా 

కర్శలయొక్క_ నుఖదుఃఖఘాపమ లగుఫలము లనుభవించుచు నిరం 

శరము నత్యంతము మోహావిష్టమగు వ్యాపారముతో నీసంసారచ[క్రమునం 

బడి కడ రేజలేక (పిచ్మురుచుండును, 32 



జ lf my శ జ్ ఉర సడ్య-క౮.] _ టీకా తాత్పర్యవి శేషార్థ సహితము. జల్ 

ఆ, అతందడు జై జనల 4 నానందవుయు: డన 

చారమాకికుల డనం * బరలసచయుండు 
రా 

వక కారణాంగకేవకుః డై సుమ ప్తిను 

ఖానుభూడి ముకగి 4 యనిలకనయ ! శిరా 

జీ, అవిలకనయ = పవననందనా, అకండు = అవిద్యా (పతి 

బింబస్వమాఫపుండగు నా జీవాత్నుడు, వ వ్య - కారణ - ఆంగ - వకుండు ఇ 

సమస్టిలేో నొకటి యగు శారణశకీరమునం దఖిమానము గలవాండు, 

వ = అగుచు సుష - సుఖ - అనుభూతీిన్ = గాఢని!దయంవలి 

సాఖ్యమయొక్క_ యనుభనమునుు మరగి = అలవాటుపడి, (పాజ్ఞాండు ఆ 

ఆనందకి = (పక్ష ముగ సుహు షయంచలిసుఖుమ నెటుంగువాండు శాన 

రూ డనియు ఆనందమయు.డు - అనన్ = సుషు ప్రకాలమునందలి 

సుఖానముభవము _పచురముగల గలవాండు గాన నానందమయుం. డనియు, 

పారమార్థకుండు - అనక = సుషువ్పయందుం దనకు దుఃఖబహుళ మగు 

వీసంసారనంబంధమయు లేమింజేసి నిజస్వరూపముతో నుండును గాన వాస్త 

వార్నకు: డనయు, పరంగుచుక్ _ ఉండున్ = తనరారుచునుండును. 

తా. ఓ ఆంజనేయా ! సెని జెప్పంబడినయట్లు అవిద్యా పతిబింబ 
స్వరూపుండగు నాజీవుయ “ఇందో మాయాఖిలి” “పురురూప ఈయత” 

అను (శుతియందు * మాయాఖ్ళి?” ఆని బహువచన ముండుట చేత "పెక్కు 
"కెజంగులం బరంగు కారణకరీరంబనంబడు నాయవిద్యకు లోయిడి సుమ స్య 

వస్థయందలి యానందము యొక్క యనుభవమును మరి _పాజ్ఞాం డనియు, 
నానందమయుం డనియు, ) భారమార్థికుC డనియు నాయాభర్థావి వములను 

బట్టె పలుక ంబడుచున్నా (డు. వేరా 

వ. 9 ట్లవిద్భయు, నవిద్యా_పతిబింబంబుం దదధిష్టాననై చైతన్యం 
బుం గూడి జీవుం డనం బరంగస నాజీవున కానందమయ 
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క్ శనంబ్ఞకం టై జె న వ్యష్ట్యజ్ఞానంబు కారణశరీరము నువ్వు 

_ప్యవస్థ స యనాశెండియండు నభిమానంబు గలయతం 

(హైజ్ఞుం డన నొప్పు నతని కతన రంబు వల జీవత్యంబు 
పర్యా_ప్పంబు గామించే సి తదియాదృష్టసహాయపూర్వక 

సూజశరీరనృష్ట వకారయబు' జెవ్పెద విను మని యి 

ట్లనియె, వా 

టీ. ఇట్లు = మింద వివరింపంబడిన రీతిని, అవిద్యయుక్ = మూల 

_పక్చతియొక యంతర్భాగ మగున విద్యయున్సు అవిద్యా పతిబింబంబును= 

అవిద్యయందు. (బకిఫలించిన పరమాత్మ వైతన్యంబును, తత్ _ అధిస్టాన - 

ైతన్యంబునుజ ఆ యవిద్యా పతిబింబచై త న్యమునకు నాధారమగ (వాని. 

చతన్యంబును కూడి=కలన్కి జీవ్రండు - అనన్ - పరంగున్ = జీవాత్మ 

యనుపేరుతో నొప్పున్యు ఆ జీవునకున్ = ఆ జీవాత్యునకు ఆనందమయ 

కోశసం్ఞా కంబు = ఐన = ఆనందమయకోశ మనుపేరు గలదియగు వ ప 

అబ్ఞానంమి = ఖిన్నమగు జ్ఞానము, కారణళరీరంబు = కారణడేవామును, 

నుషు స్ప శ్రవస్ట = గాఢథన్మిచాయాపమగు నవస్థయు, అగున్ = అగున్యు 

ఆరెంటియందుక్ = అట్టి కారణళరీరమనందును నుషు ప్ర శ్రీవస్థయందున్ను, 

ఆభిమానంబు గలయతేండు = అదియే నేను అను తాదాత్మ్యబుద్ధి గల యా 

జీవుడు (ప్రాజ్ఞుడు - అనక్ - ఒప్పుక్ = (పాజ్ఞుం డనుపేరు గలవా 

డగును; అతనికి = ఆ _్రాజ్ఞునకు, ఇంతమా, తంబు చేతల = కారణకళరీ 

రమునందును సుషు _ప్త్యవస్థ సయందును నభిమానము గలిగి (పాజ్ఞాం డని చెప్పం 

బడినంతమా[తము చేత జీపత్వంబు = జీవఖావము పర్యాప్తంబు = పూరి 

ఫునద్సి కామింజేని = కాకపోవుట చేత, తదీయ - అదృష్ట - పూర్వక - 

నూమ్మశరీర - నృష్టి - (పకారంబు = అజీవునినంబంధ మగు వూర్వ 

జన్మకృతకర శ్రఫలమూ (పధాశాలంబనముగ6 “ల నూతుదేవామయొక 



పద్య-రం.] _ టీకాతాత్పర్యవి శేపార్థ సహితము, శ్షర్8ి 

న (శమమున్కు చెప్పెనను = వచించెదను, వినుము = ,ఆలింఫ్రువు, 

= పలికి, జు = అఎమొన్ = ఇప్పంబోయొడికీతిన పలికెను, 

తా. మోన జెపస్పంబడినరీతి నవివ్యయు నయ్యవిద్యయందు ౬ (బతి 

కన్య మును "టికి చాధారభూక మైన (బవ్మావైరన్యంబును 

గలప్ జీవుం జనబడును. అ జీశావకో నానందమయకోశ మనుపేరు గల 

భిన్న మొన యానము కారణశరీరయ సుషు క యను నవసయు నగును! 
కా pr తావి థి 

ఈ కారణశ కరమునందుకు నుషు ప్ప వ్ర్రవస్థయందును తాడాక్ళ్యయాప మగు 
et i mn రది a నభిమానయు గల యాజీవుయ (పాష్షైం డని వెప్పంబడుచున్నాండు. ఈ 

(పానకం గారణశరీరయునందును నుషు స్య్వవసయందు నఖిమానము గలిగి 
నంఠమ్మాక సుచెత జేవఖావము నిస్టంపక పోవుటవలన నా జీవుని పూర్వ 

జనుఘమునందు! జేసిన కర శ్రైఫలము సహాయముగం గల లింగళరీరముయొక్క_ 

యున్న శ కమయును వకా్క్యాణించెద నాకకాంపు మని (శీరామచం[దుండు 

మచేయు నేవిత్తి నుపన్య సిం చెనుం జా 

తే అమలసత్వ పథానమాకయాసమన్ని 

తేశ్వరుండ నగునేను సృకస్టీ చ్చ చేతం 
బూని వీవంచితిని దమ*పో ధానవూయ 

నఖిల చేతనక రసకహా యముగను, రం" 
on 

టి, అ...డనూ--ఆమల = రజ స్త్రమోగుణముల వేం నలుషిత మాని 

సత్త్వ = స_క్టే గుణము, (పధాన = ముఖ్యముగం గల్క మాయా = మాయ 

యను మూలపకృతియొక్క_ యంత ర్భాగమత్రో, సమన్విత= కూడియున్న, 
ఈశ్వరుండను = సర్వేశ్వరుండన్కు అగు - "నేను = అయినట్టి నేను అఖిల 

చేతన _ కర శై - సవాయముగను= సమ స పాణులయొక్క యాయాకర్శల 

సాపేక్ష గలుగునట్లుగ, సృష్టి _ ఇచ్చ చేతక్ = పపంచము నెల్ల సృజించెడు 

ఈశలంపుతోో తమన్ _ (పధానమాయక్ = తమోగగణము ముఖ్యముగ గల 
మాయను, పూని వీకీంచితిని = ప్పి చూచితిని. 



న. నీశారామాంజనేయసంవాదము [ఆశ్వా-_౨. 

తా, స్వచ్చుమగు సత్త్యగుణము ముఖ్యముగం గల మాయయందు 

(ఒతఫఏంచి సశ్వేశ్వ్య మడ వైన నేను నిఫిలజీవులసంబంధ మగ నారా 

పుణ్యపాపమ్మిశకర శల సాపేక్ష గలిగి (ప్రపంచము నెల్ల నిర్శించుత లంపుతోం 

“ళ్ లత మోగు జాతి a యతగుమాయను బె చూచితిని. ళం 

జ 

ళు ల జము న [ప సమవ్ష చ న పట్లు చరాచిన నా తమః[ప్రభాన సమస్ట్యజ్ఞ నావచ్చి 
చె తిన్యంబువలన కబ్బగుణ కాకాశంబు, నయ్యా కాళావ చ్లా 

చ్చిన్నచై తన్యంబువలన స్పర్శగుణకానిలంబు నయ్యనిలా 

వచ్చి న్న తన్యంబువలన రూపగుణనెానలంబు, నయ్యన Ty |» EER 

లావచి న్న చె తన్యంబువలన రసగుణకజలంబు, నజ రం ర్త జ 
లావచ్చిన్న వై తన్యంబువలన గ ౦ధగుణక పృథివియుం బుట్టె 
నివి యపంచీకృత సూత్ముభూతంబు లనియుర బంచ 
తేన్నా(తే లనియుం జెప్పంబడు; వీభణాత పంచక (పత్యేక 

స త్త వ్రగుణార్థంబులవలనం (గముంబున దిగ్వాతార్క_ (పచే 

తోఒశ్వినీ బేవతా సమన్విత (క్రో త్రత్వక్చుర్దివో (ఘాణం 
బులు జనియించె ; మిగిలిన స్త్వార్థ సమష్టి వలన జం(ద 

వాచస్పతి రుద తే(తజ్ఞ బేవతాయు E మనోబుద్ధ వాం 
కార చి త్తంబులును సంభవపిం చె; నవ్వయ దాది పంచక 

రజోగుణార్థంబువలన వరునం దోడన వహ్నీం(దోచేం[ద 
మృత్యు పజాపతి చేవతాసమేత వాక్సాణిపాదపాయూప 
స్థలు జన్మించెం ; దక్కి-నరజోగుణార్గసమష్ట్రీ వలన విశిష్ట 
పిశ్వక_ర్హృవిశ్వయోన్యజ జయ ేవతాక[(పాణాపాన వ్యా 
నోడానంబు లుచ్భవించె ; నివ్విధంబున నుత్పన్నంబు 
లైన క్షా నేర్గదియపంచకంబు, నంతఃకరణచతుషసష్టయంబుం 
గెళ్ళేం దియపంచకంబుం (చబాణాదిపంచకంబుం గూడి 



గ ఒరి 
పడ్య-రోం.] టీకా కాత్సర్యవి కేషార్ధసహితము. 455 

ఏకోనవింశత్యవయవంబుల లింగశరీరయబుం గలి; నీ 

సూత్ముచేహంబు వృతువనంబులభంగి నొక్క_టి వ్యష్టి 

యనియు, సర్వంబు సమస్ట్రీ యనియుం జెప్పనొప్పు ; వీ 
మ్ అల వ్ అరిగా వన ; ఠి అద గ 

నికి వ్య సమా స్వషప్పంబు ల స్థ లగు నీవ్యస్ట్రసూ యై | 

స(ప్ప ంబులయందు? (బి జ్ఞుం డభిమాని యై (పాతిభాని 

నుండు స్వప్నకల్పితుండు దై జనుండు ననం (బవర్తిల్లు; 

నాసనుష్టై సూతుుకాయ స్వప్నవిశిష్టుండ నె యిీశ్య 

రుండ నయిననేను హారణ్యగర్భుండు సూ[ తాత శ్రకుండుం 

(బాణుండు నన సర్వజీవ్రూపాన్యుండ నై యుండుదు, ఇద్ 

సూత్ముసృష్టి తెజంగు ; ఇయ స్థూల పపంచ్యపకారంబు 

పినిపించడ విను మని యి ట్లనియె. రం 

ట్ర, ఇట్లు = కణీతిన్సి చూచినక = తమోగుణ (పధానమాయను 

చేను పరికించింనోడ నే, ఆ...వలనక్ - ఆ=తొల్లి చెప్పిన, తమః[పధాన= 

తమోగుణమయమైన సమష్టి - అజ్ఞాన = ఏకీభవించియున్న మాయయంద్యు 
| అవచ్చిన్న = వ్యాపించిన చైతన్యంబువలనక = నాయొక్క. చిచ్చక్తి 

వలన శ _ గుణక _ ఆకాశంబును = చప్పుడు గుణమగయగల మిన్నున్కు 
ళు 

ఆ - ఆకాశ - అవచ్చిన్న - వైతన్యంబువలనక్ = ఆట్టి యంతరిక్షమానందు 

వ్యాపీంచిన చిచ్చు క్రివలన, స్పర్శ - గుళిక _ అనిలంబు = స్పృృశించుట 

గుణముగం గలాాలియును, ఆ-అనిల- అవచ్చిన్న - చెశన్యంబువలనక్ = 

అట్టైగాలియందు (బసరించిన చిచ్చ క్రివలన, రూప _ గుణక - అనలంబు = 

రూపము గుణముగం గల యసగ్నియున్కు అ - అనల - అవచ్చిన్న - చెత 

న్యంబువలనక్ =అని యగ్గ్లియందు వ్యాపించిన చిచ్భ క్రివలన్క రన _ గుణక 

జలంబును = చవిమే ధర్మముగం గలనీరును ఆ -జల - అవచ్చిన్న 

వైతన్యంబువలనక = అట్టి నీటి యందు. (గమ్మియున్న చిచ్చ క్తివలన, గంథ 



జీఠ్6 సీతారామాంజనేయనంవాదము [ఆళ్వా-_౨, 

గణక. పృసనియుక =ఎచాసనయే గుణముగయల పుడమియును, పు, కైక = 
జనించేన్యు. ఇవి=ఆకసము మొదలగు నీభూతము రైదున్కు అపంచీకృత _ 
మాష - ఖభూతేంబులు = ముందు. జెప్పంబడుకీతిని పంచీకరణము “వేయం 
బడని పరమనూక్షుము లయిన భూతములు, అనియు = అనుచున్కు పంచ 
తవ్నా కలు = వదువిధములగు తనా శరేణ, అనియును = ఆనుచును, 
వెప్పంబడును = వచింపంబదుచున్నవి ; ఈ - భూత - పంచక ప్రత్యేకం 
సర్ప ్ యుగుణ - అర్థంబులవలన౯్ = ఈ నూక్షుభూతముల మైదింటియొక్క్ల 
వేర్వేజగు సత్త (గణములయొక్కు_ సగపాళులవలన, (కమంబునక్ =వరు 
సూ, దిక్ ...బులు---దిక్ ౫ దిక్కు_లున్ము వాత = వాయువు, అర్క. = 
నూర్యుండు, (పచెతస్ = వరుణదేన్రండ్సు అశ్వినీదేవతలు అను దేవతా _ 
సమేత = వేల్పులతోం గూడిన (అధిజేవతలుగంగల్యు శోోత=(శవ జేంది 
యము త్వక్ ౫ చర్చే డియము, చతుః = నే లేం డియము, జ్హ్వి = 
కన నేర్యదియము, (ఘాణంబులు = (ఘా తేందియము నను నె దుజ్ఞా నేం 
[దియములును, జనియించెక్ = ఉద్భవించెను 'మిగిలిన _ సత్త్వ -_ అర్ధ - 
సమష్టి వలనక్ా = మాందం జెప్పంబడిన సూక్షభూతముల సంబంధ మగు 
కొజవడిన నర్త్వ్యగుణములయొక్క_ మైదుసగపాళ్ళకలియికవలన, చంద... 
జలును,- చంద = చందురుడు వాచస్నతి = దేవగురువు, రుద = 
శంభవు, తకు = బీవాత్సుండ్కు దేనతా _ యుక్త = అనువేల్పులతోం 
గూడిన (ఈవేల్చు అధిస్టానదేవత లుగ నల, మనస్ ఇ సందేవారూపమైన 
మనస్సును, బుద్ధి == నిర్ధారణయాప మగు బుద్ధియు, అవాంకార = కర్తృ 
వే మాన యవహాం కారమును, చి క్టంబులును =చలనధర్మము గల చిత్త 
[మును అను నీ యంతరిందియ విశేషములు నాల్టును సంభవించెను = కలి 
న్యు ఆం వియత్ - అది = పంచక - రజస్ గుణ _ ఆర్థంబుల 
వలనక్ = మిందం జెప్పంబడిన ఆకసము మొదలగు నసూక్ళుపంచభూాత 
ముల మైదిటి సంబంధ మగు రజోగుణములయొక_ సగపాళులవలన వరు. 



పద్య-రోం.] టీకా తాత్పర్యవి శేషార్థ సహితము, వేర్? 

సన్ _ తోడన = (క్రమము తప్పపండునట్టు వహ్ని...లు - వహ్ని = 

జ్వలనుండు, ఇం్యద డా వేల్పులెఅండు ఉ పేద జ వెన్నుడు, మృత్యు = 

మృత్యుదేవత, _పజాపతీ = నలునయు నను దేవతా -యుక క జేల్పు 

లధ్య్థిాతలుగం గల్క వాక్ = నజనము పాణీ చేతులు పావన = చరణ 

మల్కు పాయు అ= మలవిసకనసానము ఉపసలు = మూతే పిసక్తనపానము 
జ థి థ్ ౬ జ 

అను నెదు క ్మేం్యదెయములు, జన్మిం చెక్ = కలి నెను తక్కిన - రజో 

గుణ - ఆ - సమసి నలనక్ = పూర్వోక్త సూమ్మపంచభూతే మల సం 

బంధ మెన రజోగుణమయొక్క.. సగపాశుల కలయికవలన్క విళిస్ట్ర - 

విశ్వక ర - విశ్వయోని _- అజ - జయ - దేవశాక - పాణ - అపా 

న - వ్యాన - ఉదాన - సమానంబులు = విశిషుండు - విశ్వక సం విశ్వ 
ఠః అటి 

యోని _ అజుండు - జయుడు నను నధిదేవతలు గల (పాణుండు అపా 

నుండు వ్యానుండు, ఆడదాను(డు, సమానుడు నను నైదుగాలులుు, ఉద్భు 

వించెక్ = సంభవించెను. ఈ - విధంబునక్ = ఇట్టు చెప్పయిడినరీతిని) 

ఉత్పన్న ంబులు = జనించినవి, ఐన = అగు జ్ఞ నేం డియ _ పంచకంబు = 

(శవ ణేందియము లోనగు నె దుజ్హా నేండియములునుు అంతఃకరణ -చతుస్ట్ర 

యంబు = మనస్సు మొదలగు నాలు గంతరిం దియములును, క ర్మేం్యద్రియ 

పంచకంబు = వాక్కు. మెొందలుగ6 గల కర్భ్మేం దియము చదును, _డ్ర్రాతాది 

పంచకంబును = (పాణము మొదలగు నె దువాయువులును, కూడి = కలిస, 

ఏకోన - వింశతి - అవయవంబులక్ = ఒక్కు_టి తక్కువ గల ఇరువది 

యంగములతో (పందొమ్మిది యంగములతో), లింగశరీరంబు = సూక్ష్మ 

దేవాము కలిగను = జనించెనుఈసూమ్మదేవాంబు = ఇట్టె లింగళవేరము, 

చృమవనంబుల భంగిన్ = పనస మామిడి మొదలగు వేజువేజు చెట్ల 

యట్లును- ఆచెట్టన్నియు. గూడి వనమగునట్లును ఒకొ్క_కటి = ఒకొొ-క 

లింగశరీరము, వ్యస్టి - అనియును = వ్య స్త సమనియు, సర్వంబు = లింగ 

శరీరము లెల్లను గలిస్కీ సమష్టి అనియు. చెప్పక - ఒప్పుక్ = పలుక 
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బడును; వినికిన్ = ఈలింగశరీరములకు, వ్యష్టి - సము - స్వప్పృములు ణు 

ప్యష్టి సంబంధ ములు సమష్టి సంబంధములు నగు కలలు, అవస్థలు - అగు? = 

డశలు అగును ఈ - వ్యస్ట్వి ~ నూత్మాంగ ఆ న్వప్నృంబులయందుక = 

ఇష్టు వ్యస్తమ లగు _ లింగశరీరములయొక్క_ స్వప్నావస్థలయందు, 
(పాక్టైండు =*ీఆరతండు (పాష్టాయ డనంగ నానందమయం. డని” అను మొద 

లుగ దొల్లి చెప్పంబడినస్వరూపము గల పాజ్ఞాం డను పేరంబరంగ జీవుండు, 

అభిమాని - ఐ = నేను నాది యను నఖిమానము గలవా డగుచు, (వాతి 

ఫాస్క్రండు = (పతిభాసామాతస్వరూఫుండు గావున (పాతిఫాసికుండును, 

స్వప్న - కల్పితుండు = స్వష్నావస్థచేక కల్పింపయడినవాండు గాన 

స్వప్నకల్పితుండును, తెజసుండు = (పకాళశమ్యాత మస రజోవృ త్తియే 

స్వమాపముగం గలవాండుగాన తైజసుంయను, అయి, (పన ర్తిల్లుక = కన 

బడుచున్న వా(డ్యు ఆ _ సమసి - సూక్ష్మ కాయ - స్వప్న - విళిష్టుండను- 

ఐ = తొలి చప్పంబశినటైి సమషసిరూపమెన లింగశరీరముయొక్కా సంబంధ 
రడి వి టిం యా 

మ'సస్వప్నావస్థయం దభిమావము గలవాండనగుచు, ఈశ్వరుండను= సర్వే 

శ్వరుండన్కు ఐన నేను = అగునట్టి "నేను, హిరణ్యగర్భుండు = బంగారు 

వె పరికుద్ధమగు సృష్టి పరిజ్ఞానము గర్భమునందు. గలవాండు7గాన హిరణ్య 

గర్భుడు, నూ_తార్మకండు = పరిశుద్ధులగు జీవు లనియెడు మణులు తన 

యందు (గుచ్చంబడియుండుట చే నూ(తాత్మకుండును (వాణుండు = 

సక లజీవ్రులకు. (ాణభూకు. డె యంతర్యామిగ నుండువాండు గానం 

(ొణుండును, అనక = జ్లూనులు చెప్పుచుండలా సర్వ - జీవ _ ఉపా 

న్యుండను = ఎల్లజీవులచే నారాధింపంబడుచున్నవాండను, ఐ = అనచ్చు 

ఉండుదున్ = ఉన్న వాడను ఇది ఆ ఇట్లు వివరింపంబడిన యర్థము 

సూక్ష్మ - సృష్టి _ తెజంచ = జీవేశ్వరుల లింగశరీర సృష్టికమము, 

ఇంకక = ఈెని, స్థూల జు (పపంచ ఆ (ప్రకారము = న్థూలదేవాసృప్టి 



పద్య-రోం.] టీకా తాత్సర్యవి శేషార్థసహితము. త్తీల్రర 

(కమము, వినిపీంచెదల్ = వివరించుచున్నాను, వినుము - అని = ఆలకీంప్పు 

మన్కి ఇట్లు - ఆనియెకా = ఈకీతిని నుడివెను, 

తా. కేవల తమోగుణమయం బగు మాల పకృతి నాయీళ్య్ళరు(డు 

పరికించినతోడ నే తమోగుణ ప్రచురంచై సమసష్టిరూపముగ నున్న యావబాలి 
(పకృతియందు. (బతిఫలించినపర మేళ రుని చిచ్చు క్రి వలన ధ్వని గుణముగం 

గల మిన్నున్కు ఆ మింట వ్యాపించిన చిత్వువలన స్పర్శము గుణముగం గల 

గాలియు నవా7ాలియందు. (బసరించిన చిచ్చు _క్తివలన కూపము ధర్మముగల 

గల వహ్నీయు, నా వహ్నియందు నిండియున్న చిత్తువలన రసము గుణ 

మగ గలజలమును, వా జలమునందలి చైతన్యళ క్షివలన గంధము గుణముగళి 

గల ప్రడమియు జనియించెను. ఈ యాక సము మొదలగవానిని నెదెదుగాల 

గూర్చంబడనివానికి _(పంచీకరణము ేయనివానికి సూత్ము భూతము 

అనియు, పంచతన్నాకత్ర లనియుం బేరు. ఈ మైదు సూక్షుభూతమయులయం 

దలి వేర్వేజగు స్త ప్రగు ణముయొక్క_ సగపాళ్ళవలన వరుసగ దిక్కు. అథి 

దేనతలుగం గల గ్రవణోం దియమును, పాయుదేనవ తాక మయిన త్వగిం_దియ 

మును నూర్వ్యు6 డధిస్థాతగం గల చతురిందియమున్కు వరుణుం డధిస్థాన 

దైవముగం గల రసనేందియమును, నళ్వినీదేవత లధిదేవతలుగల గల (ఘా 

తోం డ్రియమును నను వై దుజ్ఞు నేం దియములు ఫుట్టినవి. కొఆవడిన నూకు 

భూతముల సంబంధ మగు నర్తే గుణముల మైదు సగపాళుల కలయిక వలన 

జందదేవతాక మగు మనస్సును, బృవాస్పతిదేవతాక మగు బుస్టియును, 

రుద దేవతాకమగు నవాంకారమును, జీవదేవతాకమగు చి త్తృమును నను నంత 

రిందియములు నాలుగు పొడమినవి, మజియు నూక్షురాపములగు (అవ్య క్త 

రూపము లగు) నాకసము లోనగు నామైదుమవోభూతముల సంబంధమగు 

రజోగుణముయొక్క సగపాళుల సమస్థి వలన, విశిస్తుం డధిదేవతగం గల 

(ప్రాణము విశ్ళక ర్హృృదేవతాకముగు నపానమును, విశ్వయోనిదేవతాక మగు 

వ్యానమున్కు అజు6 డనుదేవత యధిష్టాతగం గల ఉదానము జియదేవతౌక 
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మగు సమానమ్మ్కు నను వై దువాయువి శేషము లుద్భువించినవి; ఈరీతిని జనిం 
చిన శ్రవణము మొదలగు నై దుజ్ఞా నేం దియములునుు, మనస్సు మొదలగు 

నంతరిం దియములు నాబ్బును వాక్కు. తొల్లి శాం గల కర్మేందియము 

లైదున్కు (పాణము మొదలగు వాయువిశేషము లైదును గలిసి పందొమ్మిది 

యంగములు గల లింగదేవా మయ్యెను. ఈ నూక్షుశరీరము మహావనమునం 

దలి పనస మామిడి మొదలగు వేటు వేజు వెట్టులపగిది నొకొ్క్కకటి వ్యష్టి 

యనియును, అన్ని వెట్టులును గలనీ వనం బగునట్టు నంతయు సమసి యని 

యును వ్యవవారింప[బడును; వ్యష్టైగను సమష్టైగ నున్న అరా నూక్ష్ము 

శరీర యులకు వ్యష్టిస్వప్నంబును (గమంబుగ "నవ్య లగుచున్న వి. ఇట్లు 

వ్యష్టిగనుండు సూమ్మశరీరముల యొక్క స్వప్నా వస్థలయందు నఖిమానము 

గలిగిన (పౌజనవం (బాతిఫాన్కుండు స్వప్నకల్పితుండు. దైెజనుండు నన 

సంజ్ఞలు గలవు; సమష్టి సూక్మ శరీరము యొక్క స్వప్నా వస్థతోం గూడిన 

వాండనై ఈశ్వరుండనగు నేను హిరణ్యగర్భుడు సూతాత్శకుండుం 

(బాణుడు ననంబడు చనెల్లజీవులచే నారాధింపయకుచు నుండుదును 

ఇంకయును. సూత్మసృష్టియొక్క_ (క్రమము. ఈ పైని న్ధూలదేవాసృష్టి 
క్రమము వివరించుచున్నాను. దాని నాలకింపు మని పలికెను. రణం 

సీ తత తమాగుణక భూఫతముల వై దింటినిం 

(గముమున రెండు భాగములు సేసి 
తొలుత. బంచార్భాంశ శీముల బూని వేరే(ణ 

తునియలు నాల్హుగా $ ననువుపబుచి 

ముఖ్యార్గముల శేపకభూాత ఖండ చతుష్ట | 
యముల నొండొంటి నశయ్యమునం గూర్చం 

బంచీకృతంబు లై 3 థ్ పటుతరస్థూలంబు 

లై యభివ్య క కంబు కో లయ్యె నొకట 
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కే, వాయునందన ! విను మింక శ వానివలన 

నఖలజగములు నానాచశరాచరములు 

బహూవిధాన్న ంబులును ఘటశపటగ్భహోది 

సకలదృశ్య పదార్భముల్ శ సంభవించే, రో 

టీ, వాయునందన= కరునలిప్ప ఇంకక. = మబేయున్సు విను 

ము = ఆలింప్రుమ్మ తత - తమోగుణక - భూతములక్. - విడింటిని = 

అంతటను వ్యాపించినవియు. డామసగుణయు (పధానముగ6 గలవియు నగు 

టచే స్థూలములగు నాక సయ మొదలగు భూతపంచకమును [కమముగక్ = 

వరుసగా రెండుభాగములు = రెండుపాస్లు చేసీ = ఒనర్చి (ఒకొక 
\ 

భూత మును (బక్యేకము శిండేసి తునియలుగం గావించి, తోొలుతేకొ = 

మొదటన్సు పంచ = అర్థ - అంశములక్ = అట్లు విభజంపంబడిన యా 

ఖభూతములయొక్క హదు సగపాూాన్కు పూని = తీసికొని వేర్వేజ = 

ఒకొక యర భాగమును తునియలు నాళ్టు- కాక = నాలుగనీ భాగ 

ములుగ్క అనువుపజచి=సరిగ నొనకించి ముఖ్య - ఆర్థమలక్ = నాలు గేనీగ 

పంచక వేజుగ నుంచిన మెదు సగషాళ్గన్కు శేవ - భూత _ ఖండ చతు 

స్ట్రయములక్ . = తక్కిన పంచభూత ములయొక్కా_ నాలుగుపాళ్గను, ఒం 

డొంటికా = ఒకదానితో నొకదానిన్సి “నెయ్యమునక్ = వేడుకతో, 

కూర్చక = కలుప్రుటవలన్క, పంచీక్ళతేంబు చై = పం చీకరణము చేయం 

బడినవె, ఒకటక్ = ఒకసారిగ నే పటుతర స్థూలంబులు - వి = గట్టపడి 

వ్య_క్షము లగుచు గొప్పవిమై, అఆభివ్య క్షంబులు - అయ్యెక్ = దృశ్యము 

చొ నవి ఇంకక = ఇట్టు దృశ్యములు కా౮గా) వానివలనక్ = పంచీకర 

ణము చేయుటచే న్థూలము లై యల్లివ్య క్రమ లైన యా పంచమవోభూత 

ములవలన్క, అఖిల - జగములు = సమ స్తములెన లోకములున్కు నానా 

చరాచరములును = పలువిధము లైన జంగమములు స్థావరములును, బహు 

విధ - అన్నంబులు = అచేకవిధమచెన భుజింపందగిన ధాన్యము మొద 

దలగునవియును, ఘట - పట = గృవా = ఆది - సకల = దృశ్య - పదార్థ 
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ములు = కడవలు వలువలు ఇంకు మొదలగు నెల్లదృశ్యము లైన వ స్తువులును, 
సంభ వించెను = కలిగినవి, 

తా. ఓ వాయుకమారా ! భూరపంచక' పంచీకరణ (పకారంబు విన 
రించెద నాలకింప్రుయు, ౯ ద్విధావిధాయ చె కకం చతుర్థ్యాపథమం పునః 

స్వన్వేతర ద్వితీయాంశై ర్యోజనా త్పంచపంచతే” అనుటచేతం వల 
తామసగుణమయంబు వన యాకాశాది పంచమవోభూతముల నొక్రొ్మ_క 
డానిని మొదట శెండేసి భాగములుగ జేసీ ఆఫౌగములలో మొదటి యెదు 

భాగములను వేజుగ నుంచి, కొజవడిన యెదుభాగములలో నొఠక్కా_క 
చానిని (బ క్యేకమగ నాలుగేసి భాళములుగ నొనరించి యీ తునియలను 
నాలు గనీ చొప్పున మొదటి యొక్కౌక సగపాలులో వేర్చేజు కలుపగా. 
బం-వీకరణ మగును, ఇట్టు పంచీకరణయ వేయుటవలనం బంచమహాభూత 
ములు మాలరూపము నొంది వ్య కము లె దృశ్యములయినవి. ఈదృశ్యము గు 

జాన (car 

లెన భూకలవలనెనీ చతుర్షశ భువనములును వానియందలి వేతనములు 
నవేకనయులు నగుపడార్థములును పలు తెజంగుల నుండు భోజనప దార్థములును 
నిండుకుండలు బట్టలు మెందలుగం గన్నట్టుచున్న వస్తుజాత మును జనించెను , 
ఈ స్థూలభూత పంచీకరణమునకు నుదావారణము ఫుడమిని దొలుత ెం థి 
డుగ విభజించి యం దొకపాలును వేజంగనుంచి శెండవభాగమును నాలు 
గుగ విభజింపవలయును. ఇట్లు ఆకాశమును నుదకమును, 'తేజస్సున్సు 
వాయువును విభజింపవలయును. పీమ్మట నొక్కొాక భూతముయొక్కం 
సగపాళ్ష యెదింటిళోం దమక జెరలగు నాలుగు భూతములయొక నాలు 
గవ భాగములను వేజువే కూర్పవలయును, ఇట్లు గూర్చుటవలన తామస 
భూశస్థూలసృష్టి యగును. త్మత్కమం బెట్లనిన ? దేనితో. గలియని యాక 
సముయొక్మొ_ సగపాలువలన శే క్రజ్ఞాండును ఈసగపాలుతోం బృథివీ 
జలాన్ని వాయువుల సగపాళ్గలోని చతుర్థాంశములు వేర్వేజ కలియుట చేం 
(గమమయుగ నవాంకారమును జి త్తమును బుద్ధియు మనస్సును గలిగెను, ఇది 
వ్యోమపంచక మనంబడును. వాయువుయొకొ_ యజపాలువలన . వ్యాన 
వాయువుకు ఈ యజపాలుతోం బృభ్వీజలాశ్నా ౪ కాశమయుల నగపాళ్ల 
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లోనిచతుర్థాంశములు (ప ల్యేకముగం జేరుటచేత నపాన (పాణోడాన సమాన 
వాయువులు జనించెన్యు ఇది వాయుపంచకము, చేనితోం గలియని తేజన్సు 

యొక్క యటిపాలునుండి చతరిం[దియము జనించెను. దీనిలో. బృథధ్వీ 
జల చా య్యా కాశ భాగములు (ప ల్యేకమునం గూకుటువలన [ఘా జిహ్వా 

త్వ క్యోకములు గలి వెను" ఇది అగ్ని పంచక ము. జేనితోం గలియని జలము 

యొక్క యస్థాంశమువలన రసమును దానితో భూ తేజో వా య్వాకాళ 

ముల యర పాటలోని నాలుగవ హాళ్లు వేశ్చీఆు వేరట వలనం [(గమముగ గంధ 

రూప స్పర్శ శబ్ద రసములును సంభవించెన్వు వీనికి జలపంచక మని పేరు. 

బేనితోం గలియఏ పుడమియొక్ళ సగపాలువలను పాయువును, ఈ సగ 
పాలుతో జల తేజో చా య్యాకా శముల య గ్జాంశములలోని నాలుగవ 

భాగములు పత్యేక ముగ గలియుకటువలన నోలిని ఉపస్థయు, పాదము పాణి 

వాక్కును బొడమెను. ఇది భూపంచకము; కొందఆమకమునం బంచభూత 

ములను తొలుత నొకొ్క్కాక దానిని శెండేసిభాగములుగ జేసీ ఆం దొకొ్క_క 

భాగమును వేశక్చేజ యునిచి - తక్కి_నభాగముల నె దింటిని నొకొ_కదాని 

నాలుగేసి భాగములు చేస్తీ ఈ చతుర్థాంశముల నే వేర్వేఆ కలుపనలయు 

ననియు నిట్టు కలుప్రటనవలన”నేీ పంచవింశతిత త్తే ములు జనించిన వనియు 

జెప్పెదరు. ర 

సూత్ము పంచభూత సృన్టి మండలము 

'నూమా-కాశ నూక్షువా సూక్షు 
న స యునిష్ట్ర' వహ్ని నిష్థ 

కులిజః ఆ |చెతన్యము. చైతన్యము, ఎైెతేన్యము 
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జానేం[దియ పంచకోత్ప త్తి మండలము 
ద్ద 

జాేం; డియ నూత కాశ న @ గ స శే వాయు నిష్ట వహ్ని నిస్థ| జల నిష్ట, భనిష పంచకోత్ప మై వ్ సత్త్వ గుణసత్త్వ గణన త్త్వ గుణ సత్త్వ గుణ కీ కారణ సంపా రప పూర్వా | పూర్వా పూర్వా | పూర్వా లిం బ్ర ర | థమ కమ క్రమ ర్థృము జా సెం; డియ ! చ షే 1 చ చతస జిహ (మయము | గౌరన నను | కతన | కన్యా గ్రూణను జానేంది | 
ఆశ్వినే 

వ క i 
నూరుండు వరు డు! వే యా దేవతలు! దిక్కులు |న్పర్శనుడు సూర్యు. అండా. యలు 

య | జ్ఞా నెందియ పటు | శాతట | చూచుట |చవిగానుట ఆచూచుట గుణములు | | 

అంత;న రణ చతుష్టయోత్స త్తి వముండలము 

నూకు భూత పంచక సమష్టి సత్త్వగుణో త్త రార్థము - అంతఃకరణ 

॥ చతుసష్తయోర్న త్తికారణము 
కళై తానో 

' అ నఃకరణ మనను దె వితమ్మ అవాంకార 
నాకి దబు చతుష్టయము న | కధ ఎ ము 

| అనఃకర | న్ న 
ఆట చందుండు | వాచస్నతి | రుుదుండు | జీవుడు కాధిచేవతలు | రో బర వుం | 

| అంతఃకరణ : కరత | అంతఃకరణ సంశయము నిశ్చయము చాంచల్య “dS 

కర్చే! య పంచకోత్స త్తి మండలము 

కళ్ళం దియా నూమ్మ కాశ|నూక్ళువా సూమ్మవ |నూక్ష జల | నూక్షుభూ 
క్పత్త కారణ|౧నరజోగుణ యునిష్టర | హ్ననిస్థర నిష్టరజః | నిష్ట్రరజః 

ములు |పూర్వార్లము జఃపూర్వా |జఃవూర్యా. 
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కర్చేం[దియ | 

పంచక ధర్మ వచనము | ఆదానము | గమనము | విసర్టనము | కనందమా | 
ములు , 

(పాణాది పంచకోత్స త్తి మండలము 

వియదాది సూక్మభూతపంచక నిష్ట రదోణుణో కృరార్గ సమష్టి 

(పాణాది పంచకోత్స త్తికిం గారణము 

పాశ్రాద్రపం | 
న . [(పాణము | అపానము | చాగనము | ఉదానము  సకూనయు 

శకము (| 

తదధిదేవ క్ న గ ల. 
తు విశిష్టుండు విశ్వక ర్వ విశ్వయోని ఆజాడు జయుండు 

| | | 

తక్ వానయు' నాదయ | సరంశరీ' | థ్ నను! నాల గుదము | వ్ | కంఠము |! నాకి 
లు యు | రము 

సూత్ము నరీర మండలము 

లింగశరీర భేదము కం 

క్ష శరీరము |క్నెశరీరము కుడు రుడు 

| Cad క Bron గా - 

లింగళ దీరావన సలు “నీప్రి స్వ నమప్టి స్ప గ్న్యుబ్ను కల్సి సూ ఆ త 

ఖ్ పము, ప్నము తుడు | కండు 

| ,పాణజీ ఈకథ రుం | 

తదవసా ను a ద్దు i 'శజసుడు 'పాణుడు 
థి ఫ్మా యు వుండు డు fr |. nc ela | 

80 
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తామస సూలభూత పంచిక రణ నుండలము 
థి 

| పంచేళ్ళతా | 
| అంతేఃకర ' సమానవా శ జ్ర్వ్వు| శ్రబము | వాకు కాళ పరక కు | యువ్రు 6 రొ శబ కా 

/ ము | | 

|పంచీకృత వా | తం ది 
కోర న, | సౌ “గిలి సము పాతి 'యు పంచక | మనస్సు యువు యము స్సర్గ 

|} ము | 
| ం-ీక ఎల! | : | | ఉచదాననా చతంరిం ది 
1 అ ' బి రూపము పాదము ' గి పంచక ) బు ' యివే యము 

ము 
'పం-చక్కత జల | చితయు (సాణవా రస నేంది రసము ఉపన 

| పంచకము ఆని యువు యము, : థి 

| పం-లుక్సత ' అహం ఆపాన వాఘా ణోం (ది గంధము | పాయువు 

భూపంచకము | కారము | యువు | యము 

తామస సూల భూత పంచీకరణ మండలము 
ర 

ఆకాశ ఆకాళముశ్తఆ కాశము క్లే ఆకాశము శ్రీ 
కాశ సంచ |ములోని జలము క్రఆగ్ని క్రవాయువు శ్ర కలు |క్నేతజ్ఞాం బుద్ధి... (మనస్సు 

| [డు చితము 
లాటి 

వాయువు క వాయువు క్ల! వాయు నాయు పం వాయువు కే 'వాయువు శ్లే వః SE నజ న జలము గ్రఅన్ని శ ఆకాశముశ ఇ న్య లు { వమా nS 

ట్ర్గ్ స టపాను. ఉఊదొనము | సమానము 
. తేజస్సు జీ తేజస్సు జే! లేజన్సు శే తేజస్సు శ్రే ఆగ్ని పంచ ల 3 1 1 1 స చతుస్ప్సు పథి భాజలము గ్ర వాయువు శ ఆకాశము శ్రే క్ ము 

a జిన్వా (క (శో(తము 
జలము శే చలము జే జలము శే! జలము శే 

ల పంచకము రసయ జ్ర తేజస్సు శ్రే వాయువు శ్రే ఆకాశము 

కు 
తూపము స్పర్శము శబ్దము 
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భూమి శ్రీచబూమి క్రేభూమి కభూమి శ్రేభూమి శ్రీ 

పాయువు జలము శ్రే తేజస్సు శ్రే వాయువు క్రే ఆకాశము శ్రే 

ఉపస్థ పానము పాణి వాక్కు 

భూమిపం క్ 

చక మయ 

వ. ఇట్లు గగ నార్హంబున వాయు తేజో జలభూ భాగంబుల, నని 

లారకంబున నాకాశొనిల సలిబేలాంశంబులల “నావ కారం 
ఢి య 

బున నభ స్పమిోర తోయ ధకణీఖండంబుల, నీరార్థంబున 

యన యన్మరుత్కృ కాను ఛాతీ శకలంబుల, ఫనార్థంబున 

శ్యావచవన్న ఫ్ట్దక్ కంబుల తునియల, జీవాదు వ్ల సహో 

యంబునం గూర్చిన (కమంబుచేత శబ్దగుణకం జైన 

యాకాశంబు, కబ్లస్సర్శగుణక కం జైన పవమానంబు శ్వా 

స్పర్శరూా పగుణక ౨ బెన దహానంబు, కబ్దన్సర్శరూ పరస 

గుణకంటై న ధరణియుం బంచికృతంబు లె మహోస్థూలం 

బు యభివ్య క్ష కంబు లయ్యె; నిమ్మహోభూతంబులవలన 

నతల ల వితల సుతల రసాతల తలాతల పాతాళ భూలోక 

భువహ్లాక స్య మవాస్లోక జనలోక తపోలోక సత్య 

లోకంబు లను చతుర్దశ భువనంబులు. ద త్తభ్లోకోచిత జరా 

యుజాండజ స్వేదజోద్భిజ్ఞరూప చతుర్విధభూత గ్రామం 
బులుం దత్త త్చాణి యోాగ్యాన్న పానాదికంబులు, ఘట 

పటాది సర్వపదార్థములు సంభవించె నంతవట్టునుం గూడి 

స్థూల(ప్రపంచం బస దివికి వ్యవ్టీసమహ్ట్యాత కంచె బై న జాగ 

రేం బవస్థ యగు నం దొక్క. వ్యష్టీ స్థల శరీర. జా౫రం 

బులయ చా లింగ దేహాోోవాధికుం డై న తై జనుం డఖి 
మానంబుచెేసి చిదాభానుం డన వ్యానహారికుం డన విశ్వుం 

డన నొప్పు; హిరణ్యగర్భుండ నయిన నేను సమష్ట్రిస్థూల 
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విగవహా జా(గద్విళష్ట నిషుండ నయి వై రాజసుం డన వె వైశ్యా 

నచుం డన వికాట్సురుముం డన సకలజగదారాధ్యుండ నయి 

(పకాశించుచుందు నుజియును, రవి 

టీ. ఇట్లు = మింద వివరింప(బడినరీతిని గగన ఆర్థంబునక్ = 

తొలుత చెండు పాళులుగా విభజించిన మింటియొక్క- సగపాలునందు, 

వాయు - తేజస్ - జల - భూ - ఫాగంబులు = గాలి - నిష్పు-నీరు - పుడ 

మి - అను నీ నాలుగు భూరములయొక యగ్థాంశముల సంబంధ మయిన 

చతుక్థభి" గములను, అనిల - అర్థంబునక్ = మొదట రెండుగా. జేయఃా 

బడిన గాలి మొక. సగషాణుప్ందు, ఆకాశ - అనల - సలిల ఇలా 

ఆంక౦ంబులక్ = మిన్ను - ఆగి -నీరు - పుడమి - అను నీ భూతీచతుస్ట య 

ముయొక్క_. సగపాళులలోని నాలుగవ పాళులను, పావక - అర్థంబునక్ = 

అగ్నియొక్క_ సగపాలునందు నిభస్ _ సమీర - తోయ - ధరణీ - ఖం 

“్ఞంబులక = ఆకాశము - గాలి - నీరు - ఫుడమి - అను వీని యర్ల భాగ 

ముల సంబంధ మయిన చతుర్థాంశ ములను నీర _ అర్థ ంబునక జ నీటి 

యొక్క. సగపాలునందు, వియ్ - మరుత్ - కృశాను - ధా(తీ - శకలం 

బులకొ = ఆకాశము -- శాలి - అస్మి - పుడమి - అను వీని మొదటి 

యర్జాంశముల సంబంధ మయిన చతుర్థ భాగములను, ధరా - అర్లంబునక్ = 

భూమియొక్ళు_ మొదటి సగపాలునందు వ్యోమ - పవన - అగ్ని - 

ఊదకంబుల - తునియలక్ = మిన్ను - గాలి - ఆగి - నీరు _- అను వీని 

యొక్క. వాలుగ నపాశులను, జీన - అదృష్ట - సవయంబునక్ ఆమా 

జీవుల (పా క్షనకర్శరూపం బగు నదృష్టముయొక్క_ తో-డ్చాటునుబట్టి 

కూర్చిన (కమంబుఇేతక = ఒండొంటం గలిపీన (ప్మకియ చేతను శబ్దగుణ 

కంబు - ఐన - ఆకాళంబును = ధ్వనియే ధర్మముగం గల మిన్నును శబ్ద 

స్పర్శ - గుణకంబు = ఐన - పవమానంబును =.చప్పుడును చాకోటయు 
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ధర్మమలుగ గల గాలియు, శబ్ద - స్పర్శ - రూప - గుణకంటబు - ఐన - 

దవానంబును = ధ్వని - స్ప ఎశించుట - రూపును - ధర్మ్మములుగం గలది 

యగు నిప్పును, శ - స్పర్శ - రూప- రస -గుూంకంబు - ఐన - యంబు 

వును = శబ్దము - స్పర్శము - ఈభూపము - చపియు - .గుబములుగం గల 

నీరును, శబ్ద - స్పర్శ - రూప _ రస - గంధ - సముతంబు - వన - థర 

ణియు = శబ్దము - స్పర్యము - మహాషము - రసము - వాసనయు ననుగు:3 

ములతోం గూడుకొనినది యగు పుడమియును, పంచీకృతంబులు - వ = 

మింద జెప్పీనట్టు - ఐదేసీ భాగములతోం గూర్చంబడే నవై, మవాత్ స్థూలం 

బులు - ౫ = మిక్కిలి గొప్పవి మై, అభివ్య కృంబులు = వెల్లడిగ "నేర్చడి 

నవ్వి అమ్యుక = వనవ్వి ఈ - మనాక్ - భూతంబులపలనక ఆ ఆకసము 

మొదలగు నీ గొప్ప పంచభూతముల వలనను ఆతేల...లు--ఆతల - 

వితల - సుతల - రసాతల - తలాతల _ మహాతల - పాతాళ _ భూలోక 

భువకోక _ స్వహ్లాక - మవాగోక - జనలోక - తపోలోక _ సత్య 

లోకంబులును = ఆతేలము, వితేలమ్ము నుతేలము - రసాతలము = తలాతలము - 

మవాకలము - పాతాళము - అను (కిందుగనుండు నేడులోకములును; 

భూలోకము - భుపకోకము - స్యస్గోకము - మసాక్లోకము - జనలోకము- 

తపోలోకము - 'సత్యలోకము - అను “పేరులు గలిగి మిందుగనుండు చేడు 

లతోకములున్కు అను - చతుర్ణళ _ లోకంబులును = ఆనియెడు పదునాలుగు 

జగములునుు, తత్ ... -గామంబులును - తత్ - తత్ - లోక _ ఊశుక 

జరాయుజ - అండజ - న్వేదజ - ఉఊద్చిజ్ఞ - రూప - చతుర్విధ - భూత - 

(గామంబులును = ఆ యా జగంబులయం దుండందగిన జరాయుజములు - 

అండజములు - న్వేదజములు-ఉద్భిజ్ఞములునని నలు తెజంగులం బర 6౫స (పాణీ 

కోటులును, (జరాయు వనంగా మావి యనయలడు పలుచనితోలుపొర, ఇది 

గర్భములో శిశువును, నావరించుకొని యుండును. దీనిలోనుండి పుష్టెడు 

మనుజులును పశువులు మొదలగు చతుప్పావజంతువులును జరాయుజియు అనం 
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బడును. (గుడ్డులోనుండి జనించెడు పిట్టలు పాములు మొదలగునవి యండ్లజ' 

ములు నా(బడున్యు చెమటవలన జనించెడు నల్లులు మొదలగునవి స్వేదజ 

ములు అని వచెప్పంబడుచున్నవి ; పుడమిలోనుండి తొలుత మోటులుగ 

మో౭ందికిం బొడుచుకొని జన్మిం చెడు మూకలు మొదలగునవి యుద్భిజ్ఞము 

అనంబడును,) తత్ - తత్ - పాణి - యోగ్య - అన్న - ఊాన - ఆది 
కశంజులును = ఆయా జీవుల జీవనమునకు నుపయు కము లగు నోగిరము పానీ 

రకము. మొదలగునవియున్కు ఘట - పట - ఆది - సర్వ - పదార్థం 

బులును = కుండలు బట్టలు మొదలగు నుపకరణము లెల్లన్కు సంభ వించెక = 

జనించినవి 3 ఇంతవట్టుకుం /భాడి = మోయడం. జెప్పీన వన్నియును గలన్సీ 
సాల - పపంచంబు - అగును = గొప్పదియె వ్య క్షమగు (పపంచ మరయెన్యు 
దీనికికొ = ఈ నూలస్ఫృస్టి కి, వ్యష్టి - సమష్టి - ఆత్మకంబు = వేల్వేజ 
యుంజెకు జీవులు సంబంధమయినదియు నొకటిణా నుంజెడు నీళ్యరుని 
సంబంధమైనదియు, ఐన _ జూగరంబు = వినట్రి మెలంకువు అవస్థ - అగును = 
శృకయవస్థ మై యున్నది అందుక = ఆ యవస్థయందు ఒకొక్క... 
నూలశరీరజాగరంజులయందుక్ = ఒండొండుగ వేక్వేజయున్న స్థూలదేవా 
వుల సంబంధము లైన జాగరణావస్థలయందు ఆ - లింగదేవా _ ఉపాధి 
కండు = తొల్లి పలుకంబడీన నూత్ముదేవాము ఉపాధిగా గలవాండు, 
నిన - తెజనుండు = అగునట్లి తెజనుం డనంబడు జీవుడు, అభిమానంబు 
వేసీ = ఆ స్థూలదేవామే నేనను నఖిమానమును వహించి, చిదాఫాసుండు - 
కనక = చిత్తుయొక్క | పతిబింబభూతుం డణగుటచేతం జిదాఫాసుండనియు, 
వ్యావవోరికం డనియు, విశ్వుండు _ అనక్ = ప్ర క్లమితకళ తాదు లగు 
న్నిటియందు నఖిమానము గలుగుట వేత విశ్వుం డనియునుు ఒప్పుక్ = 
$ మూండు పేళ్ల చే వాడండుచున్నాండు, హీరణ్యగర్భుండను - ఏన - 
ఇ క ల సట యన్వష్పవి్టంద నె శఈశ్వరుండ నయిన 

న్ ర్భుండక అని తొల్లి చెప్ప బడినయట్లు హీరణగర్భుం 
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డనంబడు నేను, సమప్పై - న - వ్యిగవా - జా(గత్ - విశిష్టుండను జా 

ఏ = ఎల్ల (పాణులగు మిోరూపమైన స్థూలశరీరము లన్ని టియొక్క జ్యాగద 

వస్థయం దఖిమానము గలవాండ నై, వైరాజసుండు - ఆనక =నర్యాంత 

ర్యామినె విశేషముగం (బకాళించువాండను శాన వై రాజసుండ ననియు, 

వెశ్వానరుండు అనక = బెల్లపాణుల సమస్ట్రియందు. నఖీమానము నల 

వాండ నగుటచే వైశ్వానరుండనియు, విరాట్పురుషుండు - అనక్ = 

మిక్కి.లి [పపంచాకారమున విరాజమానుండ వైన పురుమయండ నగుటచేక 

విరాట్పురుషుండనియును, (నామముల చేం బిలువయుడుచు) సకల - జగత్ = 

ఆకాధ్యుండను - ఐ = పదునాజా భువనయలయం దున్న వారిచే నారా 

ధింపంబడు డుచున్నవాండ నె నె (ప్రకాశించుచుక = ఆందుక్ = జేదీప్యమాను6 

డన యున్నాను, ముణియును = ఇంతియకాకి,. 

తా. మోదం జెప్పినకీతిని నాకసముయొక్క_ సగపాలునందు వాయు 

జలాగ్నిభూముల యు క్తరార్థ చతుస్థాంశములను గూర్చుటచేత శప్టగుణ 

కంబగు నాకసమునుు వాయువుయొక ౪. పూర్వాక్థమునందు 'నాకాళాన 

జలభూముల యం క్తరార్డ చకుర్థాంశ ములను జేర్చుట శజ్దస్పర్శ్మములు ధర్మ 

ములుగం గలవాయాువ్లు అన్నియొక్క పూర్వార్థమునందు ఆకాశ వాయు 

జలభూముల యొక యు క్రకార్ల చతుర్ణ భాగములను గలుపుటవలన శబ్ద 

స్పర్శరాూపములు ధర్మ్మములుగ6 సల అన్నియు, జలఅములయొక పూర్వార్థ 

మునందు ఆకాశ వా యన్న భూముల యు క్తరార చతు స్థాంశములను 

జేర్చుట వేత శబ్ద స్పర్శ రూప రసములు గుణములుగల గలజలనున్కు భూమి 

యొక్క. యవిభ క్ష పూర్వార్థమునందు నాకాశ వా యుగ్మ జలముల 

యు త్తరార్థచతు క్థాంశములను బొందించుట వేత శబ్ద స్పర్శ హాపరస గంధ 

ములు గుణములుగ6 గల ప్రుడిమియును (పాణికోటులయొక్క_ ఫురాతనకర్శ్మ 

రూప మగు నదృషస్టము తోడ్పడుటవలన నై వెదుగాం జేర్నలుకి నాభ్ళి వ్య 

కంబు లై మిగుల గొప్పయాకారములతో నుక్సన్నము లైనవ్వి అనర౯గా 
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శక్ర శ్చాంకా డ్యాయు?, వాయోరోగ్ని 5, అగ్నే రాహః, ఆవ్బ సః పృథిపీ”” ఆను 

(గజివలన: వొల్లు క శబ్బ్దగుణక మగు చా కాళము పుట్టా దానివలన “కా 

రణగు కా: కాన్యే సంకు న్లి” అనున్యాయమువలనం దనకు. గారణముగ్ప 

నాకసముయొక్క_ శబ్దభాపమైన గుణముతోను తనకు సవాజగుణ మైన స్పర్శ 

ముత్రోను గూడి గాలిఫు స్రైను. శబ్దస్పర్శగుణకం టై న యావాయువువలన శబ్ద 

స్పర్శ్మమాపశణకం జైన యన్నియు నాయగ్నివలన శబ్దస్పర్శ రూపరస 

గుణకంచై న జలములును, నాజలమువలన శబ్ద స్పర్శ రూప రస గం ధాత్మ్మక 

మైన యామి వంయు సమ స్ప పాణికోటులు తమతమ పూర్వక రార్టనురూప 

ముం పౌంచట్తౌతికళరీరమాలను బడయుటకై యట్లు పం చిక్సతంబు లై 3 

*కాలాకారంజబుల నొందునని జాసము. ఇ ట్లఖివ్య క్త కృములై న యాపంచమహా 

భార గంబనలవనే యతలము మొదలగు పదునాల్లు లోకములును, నాలోక 

వాళలయం దుండదందగిన జరాయుజములు నండజములు 'న్వేదజిములు నుద్భొజ్ఞె 

సాలు నని నాలుగువిథంబులం బరంగురపాణికోటులును, నాపాణులు జీవిం 

చుటకు నుపయు క్తము లగు నన్నము పానీయము మొదలగు భోజనపదార్థ 

ములును, కుండలు బట్టలు లోనగు నుపకరణములును గలిగినన్వి ఇవి యన్ని 

యుం గలసి స్థూల పపంచ మనంబడుచున్నది. ఈ న్ధూలసృష్టైకి భిన్నా 

భిన్నయు ౫ ౫ నశ కీరయుల యందు నఖిమానము గలజీవరాసులయొక్క_ యా శరీ 

రము లన్ని టేయందు నభిమానయు గల పర మేశరునియొక్క_ యు జాగరణ 

రూపము నవస యే యొకయవస్థ మై యున్నది ఈజాగదవ స్థలో వేర్వే 

అగు కరీరముల యం వొక్యాకై శరీరమునందలి జాగదవస్థ సయం దభిమా 

నము గలవాడే లింగశరీరాభిమానియైె తొల్లి ఇెప్పినయబ్లు త జనుం డనం 

బడుజీవ్రనకుం జిచాభా సుండు, వ్యావవోరికుండు, విశ్ళుఃడు అని మూండు 

నామములు గలవ్వు తొల్లి చెప్పినరీతిని హిరణ్యగర్భుండ నగు నేను న్గూల 

శరీరము లన్ని టియొుక్క. జూ గదవస్థయందు నభిమానయు గలవాండ నె 
వై రాదను(డు, చెశ్యానరు(డు, విరాట్పురుషుండు, అను మూయ నామ 
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ములు గలిగి యొల్ల వారి చేం బూజింపంబడుచు వెలుంగొందుచున్న వాండను, 

ఇంతియ కాక. ౪3 

అవ. ఇట్లు సాభాకణముగ బరమేశ్వరుని నామరూప 

ములను జెష్ని వచేపాకారముగ నయ్య్యిశ్వరుని విరాట్స § 

పము నిరూపింపంబడుచున్న ది, 

చ. ధరణిపదంబులుకా దివితశతం బగు మస్తక మంతిరిక్షుముకా 

సుకుచెరనాఖ చండకరశపోములు లోచనముల్ దకల్ శం 

[తుల్ 

వరదహానుండు నె మొగము$ వాయువు పాణములున్మహోవి రా 

ట్పురుషుండ నై ననాకుం గపిశీపుంగవ విశ్వశ కీర నాట చేన్. 

టీ, కవీపుంగవ = కోతుల కెల్ల _కేస్థుడవగు నో వానుమానుండా |! 

(నేను విశ్వ - శకీరిని = చతుడ్దశభువనములే యాకారముగం గలవా 

డను జెటచేక. = అగునట్టివాండను గాన మవాత్ విశాట్ పరుగూ. 

డను = మిక్కిలి గొప్పయాకారముతో నెలుంగొందుచున్న మహొపురుషు. 

దను ఐన నాకుక్ = అగునట్టి నాకు ధరణి = ఫుడమియేే పదంబు 

లుక్ = చరణములు దివి = దేవలోకమ్ము తతంబు అగు ము స్ప్తకము = 

వ్యాప్తమైన తలయున్కు అంతరిమము = ఆకాశము సురుచిరనాఖి = 

ఒప్పిద మైనబొడ్డు చండకర సోములు = సూర్యుండును చందురుండున్కు 

“లోచనములు = నేత్రములు దిశలు = దిక్కులు (శుతులు = వీనులు వరద 

వానుండు = పమ్మితుం డగునన్నిహాగే తుండు నెమొ శ్రా జ వెడందయెన 

ముఖుమ్కు వాయువు = గాల్స్ (పాణములును=అసువులును (ఐయున్నవి.) 

తా, వానర కేస్టుండ వగు నో యాంజనేయా ! గొప్పవిరాట్పురు 

మండనగు నాకు పుడమి చరణములు సురలోకము విప్రుల మగుళిరన్సును, 

మిన్ను నానీ పదేశమున్సు దివాకర నిశాకరు లిరువురును నేతద్యయము, 
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నలుగడలు వీనులు పరమపాననుం డగుపావకుండు ముఖము వాయువ్య 

(పాణమును నై యున్న వి. 

నుగంధివ్భ త్రము. 

ఛారుణేనురుల్ ముఖంబు 4 ఛాతిపుల్ భుజంబు లో 
సూరి! వైళ్ను లూరువుల్ ను$శళూ(దు లం(ఘులు న్మహో 

భూరుపూవధీలతాళి $ భూరిరోవుము ల్వీరా 

ట్పూరువుండ నై ననాకు $ బోధశుద్ధమానసా, vx 

జీ, బోధ శుద్ధ మానపా = స్వస్వరూప పరిజ్ఞానము ేం బరిశుద్ధ 

మగుడెందము గలవాండవును, నూరి = (పపంచము అనిత్యము ఆత్మ 

నిత్యము అను తెలివి గలవాండవు నగు నోయాంజనేయుండ్యా విరాట్పురుషుం 

డను ఏన నాకుక = పూరో క రీతిని విరాట్పురుషుండ నగునాకు, థారుణీ 

నురుల్ = పుడమినేల్పుల్కు ముఖంబు జ వదనమ్మ ధా(ిఫుల్ = రాజ 

న్యూల్కు భుజంబులు = బాహువులు, వై వ్యలు = కోమటులు ఊరువుల్ = 

శెడలు సుళ్యూదులు = యోగ్యులై న నాలవజాతివార్కు అంఘ్రులు = 

చరణములు మవాత్ _ భూరువా - ఓవఫీ = లతా _ ఆలీ = ఉఊ త్రమములైన 
- మానెడు _ మజ్జి మొదలగు (మాంకులును, వరి నెవటీ గోదుమ మొద 

లగు నస్యములును మల్లి, మాలతి మొదలగు తీవలును మొదలగువాని 

యొక్క. వరుసలు భూరిరోమముల్ = పెక్కు_లగు వెండుకల్కు (ఐ 
యున్న వి). 

తా. (బవ్మాజ్ఞూనసంప శత్రిచం బరిశుద్ధ మగు -చిత్తము గలవాండవును, 
సదసద్వివేచన గలవాండవును నగు నో వానుమంతా! విరాట్పురుషుండ నగు 
నాకు (బొవ్మాణులు ముఖము, క్షతియులు భుజములు బేహోరులు తొడలు, 

మంచిఘూ దులు పాదములు, మటీయు _ రావి _ మానేడు లోనగవ వెట్లును, 
వరి మొదలగు నన్యములును, మల్లె మాలతి మొదలగలతలును శరీరమునందలి! 
రోమములు చె యున్న వీ. ఆజ 
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వనమయూారవృ త్త తము 

శై లములు శల్యములు శ సన్నదులు నాడీ 

జాలములు వాష్థులు విశ చండము (త్రీసంభ్యా 

కాలములు వెలములు ₹ కాలజలడాళుల్ 

వాలములు విశ్ళతనుగవ ర్తి నగునాకున్, ర్ 

టీ. విశ్వ _ తనువ క్రిని _ అగు - నాకుక్ ఆ (పపంచరూప మగ్గు 

శరీరముతో (బవ క్తిల్లుచున్న నాకు (అని యర్థము), వై లములు = కొండలు, 
శల్యములు = ఎమ్ములు, సత్ _ నదులు = పవ్మితము వైన గంగ మొదల 

నేళ్టు నాదీజాలములు = నరముల సనసమూవాములు, వార్ధులు డా సాగర 

ములు, పిచండము = కడుపు (తి - సంధ్యా - కాలములు = ఉదయము 

నడి పొద్దు సాయంతనము నను మాం౭డెననంథా న్టసమయములు, చల సులు. ౫ 

వలువలు - కాల - జలద - ఆళుల్ = నల్లనగు మబ్బులవరుసలు, వాల 

ములు = కొప్పు, ఆయియున్న వి. | 

శా. నిఖిల్యప్రపంచాత్నక మగు మేనితోం (బవ ర్తి రించుచు విశ్వరూ 

ఫుండ నయిన నాకు మంచుకొండ మొదలగు గొప్పకొండలే మొముకలు, 

గంగ మొదలగు మహానదులే నరములు సముదములే కడుపు. మూండగు 

సంధ్యాకాలములు బట్టలు నల్ల నిమేఘుపం కలు కొ ప్పయి యున్నవి. ర౬ 

శవా, ఆధారం బెలమై జలంబుమణివూశరాంభఖోజ మై వహ్పీయె 

స్వాధిష్టాన మునావాతం బనిలమై 3 చంచద్విశుద్ధంబు ఖం 

బై థమానసరూపక[ పకృతి యాకజ్ఞాబ్ధాతమై యొప్పు స 

ర్యాథారోన్న తవిశ మూ ర్తినగునా $ కాదిత్యంసపూజకా. 

జ ఆదిత్య - సంవూజకా! = నిజగురువైన సూర్యుని అెన్సగం 

జతుర్విధళ్కుళూవల బేం బూజించినవాండ వగు నో యాంజనేయా, స సర్వ- 

ఆధార - ఉన్న తే-విశ్ళమూ ర్తిని _ అగు - నాకుక్ = జరాయుజాండజేే స్స 
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దజోద్న్భిధా మాప మగు చతుర్విధ పాణీకోటికిని సాాశయ మై గొప్పది యగు 
(ప్రపంచమే స్వరూపముగ6 గల వాక్కు ఆధారంబు = మూాలాధథారొచ కము, 
ఇల - ఐ = పుడమి యై జలంబు = నీరు, మణివూర - అంభోజము _ 
ఐ = మణిపూర మనుచ్యక్ర మై; స్వాధిష్టానము = స్వాధిష్టాన మను-చ్య కము, 
పహ్నీ - వ = జ్వలనమై, అనావాకము = అనావాతమను చకొమ్కు అని 
లమె = గాలిమె చంచత్ -_ వికుద్ధంబు = జప్పుచుండెడు విశుద్ధ నును 
చక్రము ఖింబు _ ఐ = ఆకాశ మై, ధీ. మానస _ రూపక _ (పకృతి 

మళ బుద్ధిచికావాంకారాక్మక మైనమాల( పకృతి, ఆజ్ఞాస్టైతము “ఐ= 
ఆ్వాచక మయ్య, ఒప్పుక = 'వెలుంగొందుచున్న వి ee 

| 
ద్. 
ర! 

తా, తొల్లి వానుమంతుండు పొాడుఫుకొండ పె నొకశాలును (సంకు 
మెటుపయి శొక ్యంజను బటి నూర్యునియొద్ద వ్యాక రణశా స)మును (oe) € దె వరి 

బూరిగం జదువుకొనియ నని ప్రరాణగాథ గలదు గాన నప్పు డతండు 
సూర్యుని శుళూవం జేయుటంటేని యాదిత్యసంపూజకా ! యను సంబోధ 
నెము జేయంబడినది. ఓ యాదిత్యసంపూజకా | చరాచరాక్శకమగుసృష్టికి 
నెల్ల చానక మె మిగుల గొప్పది యగు పపంచ మే స్వమాపముగం గలనాకు 
భూమియే యాధారచ్యకము నీర యే ముణిపూరము, కృశాను౭డే స్వాధిష్టాన 
చక్ర, మారుత మే యనావాతమ్సు అంకరిక్ష మే. విశుద్ధద్యకము, అంతః 
కరణరూపమగు మూల్మ పకృతియే యాజ్ఞాచ కము నె విలసీల్లును. రో౭ ణయ ము య 

క, మేరు వగు (బవ్మాదండియె 
యారయంగా దశ్నీణో _త్తశరాయణములు సాం 
పార నిడాపింగళ లో 

సూరి! పరమపదము నరనుశీషుమ్నుకుమారా ! రలా 
టీ. సూరి! = మహావిద్వాంసుండ వగు ఓ కుమారా !- మ్రూకు (ప్రీయ 

-శెష్యుండ వగుట చే. బు త్ర పాయుండ వయిన [మయో 'వానుమంకుండా | 
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(వికాట్నురుపు(డ నణగాక్సు, మేరువు = బంగారుకొండ, (బవ్మాదండి - 

ఎ - ఆగుకొ = (బవ్మాదండి యను పేరు గల వెన్నెముక మైయున్నది;? 

పౌంపు ఆరక్ = లెస్సగా, ఆరయక - కాక్ = ఆలోచింపల్యా దతశ్నీ 

ణో త్తరాయణములు = దక్షిణాయనము ఉత్తరాయణము నను నీ రెం డయన 

ములు, ఇడావీంగళలు=ఇడయు పింగళేయు నను (పధాననాడులు, పరమః 

పదము = మోక్షస్థాన మే, వరసుషుమ్న = (కేస్టమగు నుషుమ్ము యను 

నరము అగుక్ = ఆయియున్నవి, 

తా. (బవ్శాజ్ఞైన సంపన్నుండ వగు నో వాయుపుత్తా? ! విశ్వ 

రూఫుండనగు నాకు మేరువుపర్వతము వెన్నెముకగన్సు దకీ కాయనము 

నుత్తరాయణము నను నీ రెండయనములు ఇడ వీంగళ యను (పధాననాడులు 

గను మోక్ష స్థాన మే సుషుమ్నా నాడిగ నున్న వని ఫలితార్థము. కోలా 

వీ అతలంబు పదములు, శ వితలంబు గుల్పముల్ , 

నుతలంబు జంఫఘికల్, $ నుజననివవా 

నుత! రసాతలము జాశనునులు, దారుణ మహా 

తల మూరువులు, తలాశతలము. గటియు,. 

నాగలోకము వాహాకనాభ్యధోభాగంబు, 

భూర్భువస్స షర్షోకశములును నాభి 

జఠరవతుంబులు, 4 సరిమహాదోకంబు, 

కంకంబు, నుజనలోశకంబు ముఖము 

"లే, మతీ తవోలోక మరయ (భూశమధ్యమంబు 

సత్యలోక ౦బు విపులమ$_స్థకము నుమ్ము 

విశ్వరూపధరుండ నై 4 వెలయునాకు 

జలనిధిగభీర ! వీర! కేశసరికుమూర ! రా 
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టీ, సుజన 4 నివవా + వినుత = సజ్జన సమావాముచేం గొని 

యాడబడువాడవున్కు జలనిధి + గభ్సీర = సర్మదమువడువున లోంతైన 

వృాదయధర్మము గలవాడవున్కు వీర = మవోవిరుండవును నగు ేసరి 

కూర = ఆసరి యను వానరుని పుత్తు)(డ వయిన ఓ వానుమంతు౭డా! 

విశ్వరూప + ధరుండను + ఐ+4+. వెలయు 4+ నాకుక = సర్వ(ప్రపంచమును 

నాకారముగం బూని యొప్పుచుండెడి నాకు అతలంబు = అతల మను 

భవనము, పదములు = చరణములు వితలంబు = వితల మను లోకము 

గుల్బముల్ =  పదములమోందిభౌగములు సుతలంబు = సుతల మను 

లోకము జంఘ్కల్ = జంఘలు రసాతలము = రసాతలం బను లోకము, 

జానువులు = ముడుకులుు దారుణ - మహాతలము ఆ ఆతిఘోరమెన మహో 

తల మను లోకము ఊరువులు = తొడలు, తలాతలము ఆ తలాతలం. బనియొడి 

భువనము కటియున్ = నితంబ పదేశమను చాగలోకము = పాతాళ 

లోకము మవాత్ - నాఖి - అధోభాగంబు = మిగుల లోంతగు బొడ్డునక 

చిగువఫాగము (పౌ శ్రీకడుఫ్రు, భూః - భువర్ - స్వర్ - లోకములును = 

భూలోకము భువర్ణోకమును స్వర్షలోకమును నాభి _ జఠర - వక్షం 
బులు = పొక్కి_లియు కడుపును వక్నిఃస్థలమును సరి - మవార్ణోకంబు = 
సమమయిన మవార్లోకము, కంఠంబు = గళము సు + జనలోకమయ = 
యోగ్యమగు జనలోకము ముఖము = వదనము మణీ = ఇంకను అర 
యన్ = ఆలోచింపయగా తపోలోకము = తపోలోకంబు, (భూమధ్యంబు= 
శసుజొమల నడిపట్టు, సత్యలోకంబు = చతురాననభువనమ్సు విప్రుల మ స్త 
కము సుమ్ము = వెడందయెన తల సుమి పదునాల్టులోకములుగూడ నతని 

రకువేయవములు,. 

తామతియు నో యాంజెనేయా |! విరాట్పురుషుండ నగు 
నాయొక్క పాదములే యతలలోకము పాదముల మిందిఫాగములు వితల 
అోకముు పీకలు నుతలలోకము కాలిపొట్టలు, రసాకలలోకము తొడలు 
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మహాఠలయ్యు కటి పజేకళము తలాతలము, పొ త్తికడుప్రు పాతాళ లోకము 

బొడ్డు భూలోకము కడుపు భువకోకము, ఊరస్థ నలము. స్వర్షలోకమాా 

మెడ మవావాకము మోము సుజనలోళము కనుబొమల నడీపట్టు తపో 

లోకయ్య శిరన్సు సత్యలోకము వై యున్నవి. రోజా 

వ. ఇట్లు సర్యాధిజ్టానంబు సర్వపరిపూర్షంబు నామ రూప గుణ 

ధర్మ కర్మ వికార రహి"తాఖండ సచ్చిదానంద పర 

(బవ్మాంబ నై ననేను సమప్లీ కారణ సూత సూల శకికో ల. లు త్త య 
పాధివీశిష్టత్యంబువలన, నవ్యాక, ఫ్రతుం డన, హారణ్యగర్భుం 

| డన న డన, విరాట్వురుషుం డన సక లజ వాపాన్యుండ నై (వకా 

తెంపుదు; మజియు వ్యష్టి కారణ సూత స్థూల చేహో 

పాధి తాదాత్మాా ఫ్రభమానంబువలన. (బాజ్ఞుం డనం దైజ 

నుం డన, విశ్వుం డన, నుమ _కిస్వప్న జా గ్రదవస్థల నను 
భోవించుచు నజ్జానవశుండనై జీవం డన సశ్వరోవాసకుండ 
నె (పవ ర్రింబె న చండంబునం దోంపుదు; నీ జీవేశ్వర 

తత్త ్ వంబుల విద్యా] ల్పితింబు లయ్యవిద్య, శరవిషూణ 

వంభ్యాపు, త్త గగనారవిందంబుల భంగి నాయందు నన్నె 
అజంగిన నభావం బగు; నట్లు గావున నింక జీవేశ్వరై క్యం 

జస లై రామూ లా సో ( న్నే బుపబదేళించెదు సావ వధానచిక్తుండ వై యాకర్ణింపు మని. 
యాత్మారాముం జాంజనేయున కి ట్లనియె. Xo 

టీ. ఇట్లు = ఈ (పకారయుగ, సర్వ 4 ఆధిస్థానంబును ఆ ఎల్ల' 
జగములకు నాధార మైనదియు, సర్వ + పరిపూర్ణంబును = సమ స్తభువ' 

నములయందు వ్యాపించి యున్నదియు, నామ,..(బవ్మాంబు - నాను జు 

చేరును రాపజఆకారోయును గుణ = న = రజ స్త మోగుణములును లేక 

"కావ కోధాదులు శమదమాదులు నగు గరిణములుసు ధర శై = దానము 
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“ఆంద లగు ధర్మములును, కర్శజమౌనసిక వాచిక కాయికము లగు కర్మలును, 

వికార = జనన మరణాదు లగు నాజణుభావవికారములునుు విరహిత జ 

శేని అఖండ = తెంపులేన్సి సత్ = కాల్యతయాభాద్యమై నిత్య మైనట్రియు, 

చిక్ = జ్ఞునస్వరూప మై మెనట్టియు ఆనంద = నుఖాత్మక మైనట్టియు, పర 

(పివ్మాంబును = పరమాత్సు:డను, ఐన 4+ చేను = అగునేను, నమపి ... 

వల లనక ---సమసప్టైి = అన్నియు. గలనీ యొకటిగా నున్న, కారణ + 

నూత్మ a+ స్థూల + శరీర = కారణదేవాము లింగదేవాము. నూలదేవాము 

నను, ఉపాధీ అ మూండువిధములయిన యుపాధులతో, విశిష్టత్వంబు 

నలనకొ = కూడుకొని యుంకుటవలన, (క్మముగ) అవ్యాకృతుండు _ 

ఆనన్ = అవ్యాకృతు(డు (అవ్య క్షుడు) అనియు, హెరణ్యగర్భుండు 

అనన్ = హిరణ్యగర్భుండనియు విరాట్పురుషుండు. అనన్ జ విరాట్పురు 

మం డనియు, సకల 2 జీవ 2 ఉపాస్యు(డను ఐ = ఎల్ల చేతనులచే 

చేవింపబడుచున్న వాడ నగుచు (పకాళింపుదున్ = లేజరిలుచుందున్యు 

మజీయున్ =ఇంతీయ కాక, వ్యష్టి ...వలనన్ - న్యసి = వేళ్వేజ యుండు. 

నెండొండు జీవునియొక్క, కారణ + నూక + స్థూల + దేవా = 

కారణశరీరము లింగళరీరము స్థూలశరీరము ననిమెడు ఉపాధి = (తివిథో 

పాధులయందును, తాదాత్మ్య్య + అభిమానంబునలనన్ = అవియే నే నను 

నభిమానము చేత, (వాజ్ఞాండు అనన్ = (పాస్త్రండనియు, ల బేనుండు అనన్ = 

లైబెసుండనియుు. మును్కు ఎటీంగినన్ = తెలిసీకొనె నేని, అభావంబు = 

లేనిది అగున్ = జౌన్వు అట్లు కావునన్ = అట్టగుటంజేస్కీ ఇంకన్ = 
ఈ పెన్సి జీవ + ఈశ్వర 4 ఐక్యంబు = మలినస క్ర పధాన మగు నవిద్య 1 

యుపాధిగం గలజీవునకును, శుద్ధస క్ర ర పధాన మాయోపాధికుం డగు నీశ్ళరు 

నకును నేకత్వమును, ఉపదేశించెదను =. తెలిపెదన్కు సౌవధాన + చిత్తుం 
డవు = ఏక్మాగమైన మనస్సు గలవాండవు, ఐ = అనచు, ఆకర్ణి ంప్రుయు = 
ఆలింప్ప్రయు, ఆని = ఇట్లు పలికి, ఆత్మారాముడు = తనలో. చా నానందిం 



పద్య -౫.] టీకా తాత్పర్య వి కేపార్థసహిత ము. 481 

చుచు రమించెడు (శీరాముండు ఆంజ నేయునక్షన్' = వానుమానునక్కు ఇసు 

ఆనిమెన్ = ఈ రీతిని వచియించెను. 

తా. నిఖిల పపంచయనకు నేకకారణం బగుటచే చాధారభూత మై 

ఎల్లయెడల నిండియున్నది మై, వేజు ఆకారము గుణములు, వర్ణా శమాడి 

ధర్మములు మానసిక వాచికకాయికము లైన కర్మలు మొదలగు (పకృతి 

యొక్క. వికృతు చెవ్వియును లేక యపరిచ్చిన్న మై నిత్యంబును జి దూపంబు 

నానండాక కంబు నస పర్యబవ్మామ వెన చను నిఖిబజీవ సమూవాము 

యొకు. కారణడేవాతాప మగు నుపాధితో. గూడుటవలన నవ్యాకృతుండ 

ననియు, సమస్టై లింగ దేహా కక మగు నుపాధితోం గూడియుండుటవలన 

హిరణ్యగర్భుండ ననియు, సమష్టి న్థూలచేవాయూపమగు నుపాఫతోం గూడుట 

వలన విరాట్పురుషుండనవియు. జెప్పంబడుచు చెన్పజీవులచే నారాధింపం 

బడంచున్నవాండనై తేజరిల్లు చుంటిన్యి ఇంతియకాక వేచ్వేజం జీవులయొక్క_ 
యొకొ్కాక కారణశరీరరాప మగు నుపాధియందు నదియే నేనను నఖి 

మానము నుంచుటచే (వ్యష్టై కారణశరీరోపాధిక్షుండ నగుట వే) (పాస్టైండ 

ననియు వ్యప్వి నూత శ్రదేవామునందుం దాచాత శ్రైశ్రియాసమగు నఖిమానమును 

వహించుటవలవం దెజనుండ ననియు, వ్యస్టి స్థూల దేవామునందు. దాదా 

త్త రు నొంది యఫిమాన యును బూనుట చే విశష్వండననియు: బలుక (బనుచు 

నిందు వ్యస్పి కారశరీరాఖిమాని నైనప్పుడు గాథన్మిదను,  వ్యఫపిలింగ 

బేవోఖిమాని వెనప్పుడు స్వప్నావస్థను, వ్యష్టి స్టూలదేవా ఫె నూని వైనప్పుడు 

జాగదవస్థను ననుభ విం చుచు మలినస క్త ౪(పధాన యగు నవిద్యకు లోబడి 

జీవుం డనుపీరుతో శుద్ధస త్త్యప్రధానమాయోపాధికుం దైవ పరమేశ్వరు 

నారాధించుచున్న వాడ నై యున్నయళ్లు గన్పట్టుచుంటిని. ఇట్టు వివ 

రింపంబడిన జీవునియొక్మ_ యు నీళ్వరుని మయొకళయు స్వమాపములు మూలా 

జ్ఞానముచే గల్పింపంబడినవ్వి ఆ మహామాయ కేందేటికొమ్ము వడువునను, 

గొడ్డాంలికొమరుని తీగునను, మింటితామరచందమున మిథ్యాభూతం బగు 

31 
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టే నన్ను? టెలిసికొనినంతన నాయందు విలీనంబై శూన్యంబగున్యు గావున 
నీమీద నాజీవునకు నీశ్వరునకు “నేకత్వమును బోధించెదను. వేటుతలంపు 

మాని యాలింప్రు మని (శ్రీరామచందుం డంజనానందనునకు వక్షుమాణ 

(పకారంబున వచించెను, xo 

అవ, సమస్యు పాధివి శిష్ట తమువలన నీశరుం డనియు 

వ్యమ్హ్యుపాధె తాదాత్మా ఫ్రభిమానముచేత జీవ డనియుం 

నొక్క పరమాత్ముండే చవప్పంబడుచున్నవాండు గాన, నా జీవే 
ఛ్వరులకు భేదము వా_న్తవముగ లేదని (పతిపాదించుచున్నారు, 

క, కలశెంబుదములం దద్దత 

జలముల గడదోయ నాక శనము (పతిబింబం 

బులు తేమి నొకటి యె యి 

ముల నుండు నఖండమై యశమూ రం బగుటన్. ౫౧ 

టీ. కలశ + అంబుదములన్ = కడవను మబ్బును, తత్ కత + 
జలములన్ = ఆ కుండయందును మొగులునందును నున్న నీళ్ళను, కడక + 

(తోయ = తీసీవే శురగ్మా (పతిబింబంబులు = ఆ కుండయంచవలి నీటి 

ఈందును మేఘమునందలి నీటియందును (పతిఫలించిన మింటియొక 

నీడలు, లేమిక్ = లేకపోవుటచేత, ఆకసము = మిన్ను అమా ర్లంబు ఇ 
రూపము. లేనిది అగుటక = అయియుండుటచేత, అఖండము - ఐ = 

ఖిన్న యు శానిదె, ఒకటి - ఐ = అద్వితీయ మె ఇముగలక్ = ఉందును = 

అంతటను వ్యావీంచియుండును. 

తా. కుండను మొగులును నీశెంటియం దున్న నీళ్ళను తీసీవేయలా 
కుండతుందును మేఘుమనందును గల యుదకములయందుం (బతిఫలించిన 
యాశ సముయొక్క_ (పతిబింబములు లేశపోవుటచచేత మిన్ను రూపము 
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లేనిది గాన నపకిచి*న్మా మెనడియు నడింతీయసునడియు నగుచు నెలయొడల నువు సయ్ ఖై 
వ్యావీంచి యుండును, tm 

క, ఆపఫమున6 దనువుల మా 

MeN దొలంగయై కు $ నంతటిలోనకొ 

రులు 'వెలుంగమిఈ 

గేవల్వ త్త స్ట్రంబు చెలుంపం శ గ్నీశాషీశా ! A_9 

క్ర క్రీశ De ప్లవంగపుంనగవా, ఆ విధయనన్ = మొద 

జెప్పంబడీన ద్భా ములకీతిన్తి తనువులన్ =జీవునకు నీశ్యరునకు నుపొధు పై 

"వేజు జేజుంగను క్వి యః గలసి యొక టిగను నున్న (వ్యస్ట్రిగను సమసి గన 

నున్న) న్థూలసూకు కార ణదేవాములను, మాయా + అవిద్యలక్ = WE 

స శా్టగుథా న మె ఈశ్వరునకు జారణోపాధ మైన మాయను, మలిన స స్త 

(పధాన యు జీవునకు శార్యోోపాధి మైనయనవిద్యను, తొలయక్ + 

[(తోయక = విడిచివేయంగా  అంతటిలోనక్ = విడిచినవెంటన్నే జీవే 

శ్యరులు=జీన డును ఈశ్వరుండును, వెలుంగమిక్ =మాయా విద్యలయందు: 

(బతిఫలింపక పోవుటకలన, శేవలత క (ంబు=అపరిచ్చిన్నమై యేక మైన ప 

(బవ్మాము, 'వెలుంగుక. = (పశాశించుదుండును. 

తా. ఓ శ్టవసో కమా! మోందం జెప్పిన దృష్టాంతముకతి. నీశ్వరువ 

నంబంధముయి సమ్య్యుగ నున్న స్థూలనూక్ముకారణకశరీరములను, జీవన 

సంబంధము లై వ్యప్టిగ నున్న మాలనూకు ఇకారణశేరీరయలను, నీక్యరున 3: 

నుపాధిమైన మాయను, జీవునన నుపాధ్నియమైన యవిద్యను, వివేచనాపూక ఏ 

మగుజ్ఞానము చే నివి యక న కల్ఫితేములు గాని వాస్తవములు గా వని తేలి 

కొని 'ిడిచినతోడే యాజీవుండును నీశ్వరుండును (పతివింవింపళ పోవుట 
వలన నద్వితీయ మైనపర(బన్నా మొక్క_టియే (పకాకించుడు నుండును. 

వ. అది యొ ట్లంచేని, 
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ట్ ఆపర్యబవ్మాము (పకాశించుట ఏతీరున ననిన. 

ర్ట లశ జల పతిబింబం 

బులకు విలత్ణ మనంగళము నమూ_ర్తం టై 

యలరు ఘటా కాశము తద్ 

జ్ఞలకు ముహాకాశ మదియెశనుమి వివరింపన్. x3 

IK 

టీ. కలశ + జల పలిబింబంబులకుక" = కుండకును నాకుండయందలి 

నీటికిన్సి నా నీటియందు. (బతిఫలించిన మింటికిని విలక్షణ = భిన్న మయి 

నదియు, అసంగము = దేనితోనుం గలియనిదియు, అమూ ర్తంబు = రూప 

ము అేనిదియు, ఐ = అగుచు భుటాకాళము = కుండయందుండు మిన్ను, 

అలరున్ = ఒప్పున్కు వివరింపన్ = వివేచన చేయలగా, కద్దులకున్ = 

వస్తుత క్త గయ చెటింగిన విద్యాంనులకు, అదియె = ఆ కండయందలి యాక 

సమే, మవాశ్ + ఆకాశము సుమి = అపరిచి న్న మగు మిన్ను నుమా. 
తౌ. కుండకును గుండయందుం గల నీటికిని నా నీటియందు. (బతి! 

ఫలించిన మిన్ను నకును భిన్న మైనదియు, “నేపదార్థముతోను గలయిక లేని. 

డియు, రూప పవిహీనమను ననుచు సండయందుండు మిన్ను వెలుంగొందున్ను 

పరిశీలింపరగా వస్తుత్ త్త (ము చెలీంగిన విద్వాంనులకుం గుండయందలి 

యాకసమే యపరిచ్చిన్నమగు మిన్నగును. భుటాకాళమే మవాకాశము. 
తే, (క్రమములో స్థూలసూత్య్మకాశరణములకును 

నుక రజాగ రణస్వప్న$ను పు స్రులకును 

(బభువ్లు లగు విశ్వతె జసక పాజ్ఞులకు వి 

లవుణుం డగు నాత్ఫుండు $ సాక యగుచు. ౫౪ 
టీ. స్ధూల + నూకు + కారణములకున్ = తొల్లి వివరింపబడిన 

స్వరూపము గల స్థూలశరీరములకో ను లింగశరీరమలకును  గారణళరీరముల. 
కను నుకర + జాగరణ + స్వప్ప3ను ఫులక్ను - నుకర = ఆశకీర 
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(త్రయముచే సులభము గాం జేయందగిన (సులభముగ బొందందగిన్సు జాగ 

రణ = స్థూలశరీర యుయొక ్ క-_ యవ స్త స్టయగు మెలయవకున్కు న్వహ్న = అంగ 

కరీరావస్థ యగు కలకును, నుప్పు లకమ=శారణవేవావ స్థ యగు నుమ వ్పీకిని, 

[పభువులు = అల్సిమాను లగుటచేత నధిపతులుు అగు = వన్య విశ్వ + 

బేజెస +; పొష్టైలపక్ = జ్యాగద వసి సాఫెమాని యగు విష్వనకును, నజ్మా 

వష్థాఖిమాని యస చెజిసునకోును, సుషు _స్తవస్థాఫిమాని యగ్యుపాస్ట్రానకును, 

సాక్షి _ అసచుకొ = కనుంగొనుచున్న వాం డ్రై ఆత్యుండు = పరమాత్ముందు, 

విలక్షణుండు = ఖిన్నుండు అగున్ = చెను. 

తా. తొలుత జెప్పంబడినరీతిని పం-దికర ఇయ చేయంబడీ వ్యక్త కం 

బగు న్థూలశకీరమునకున్కు పంచికరణము చేయంబడక యవ్య క్తంబైన లింగ 

డేవామునకును, నజ్ఞా నావచ్చిన్న వైతన్యమాపం బగు కారణశరీరమయున కును, 

నీమాడుశ రీరయులయొక యవస్థ లగు మెలంకువ-కల-సుషు ప్లీయనునీమాడు 

దశలకును స్మక మముగ నీ మూడవస్థ లకును నఖిమానులగు విశ్ళతే జస్మవా్ఞా 

లనంబడు జీవులకును సావీభూతు. “డెనపరమాత్నుండు భిన్ను (డె యొప్పును. 

( శిల 

తే_గి, అతండు గూటస్థుం డన (బక్యకగాకు డనల 

నశురుం డనం 'సురువుం డశనంగ సొవ్నే, 

యనల విలసిల్లు. చా బరళమాత్ముం డగుచు. 

(బకృతిపురుషుల నంటక $ పరమపురుపష, AN 

టీ. పరమ + పురును = “ఊఉ _క్రమః పురుష స్త్యన్యః పరమాత్మే 

శ్యుదావ్భాతః*”” అనుటచే ఫురువో ? క్రమండు హృదయమునందు. గల 

వాండా ! ఓ వానుమానుండా! ఆతడు ౬ పరమాత్ముడు, కూటస్థుడు 

అనన్ = మవాతేశ్తగయు మొదలు శేరీరముదనుకం గల సంభఘారరాపహ 

మ*పకూటమునందు నంక ర్యామి రూపమున నుంతువాండు "గావున: గూటస్థుం 

డనియు, _పక్యగాతు డు + అనక కస్ = మవాదాది కార్యకారణ 
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నంకూతమునక విలక్షణమైన స్వరూపము గలచాండుడానం (త్య గాక్ళుం 
డనియుం, అతరుండు + అనక్ = “న శరీ త్యమరః” అను వ్యుత్న శ్తిశే 

నాశము శేనివాండుగాన నకురుం డనియ్కు ఫురుషుండు 4 అనన్ + 
కన్ = పురి కేరత ఇతి పురుషః” అను వ్యుత్స త్తి చే వృాదయగువారూప 
భుగుప్రరమునందు నంతర్యామి యై యున్న వాండు గాన పురుషు డనియు, 

పాటీ 4+ అనక్ 4 కక్ = మనోబుద్ధి చి త్రా౭_వాం కారమల యొక్కయు 
సెక్వేం[దియములయొక్క్యయు వ్యాపారమల నెల్ల దటస్థుం ఇదే కనుగొను 

చుండువాండు శాన సాక్షీ యనియు, తాక = తౌన్కు (పకృతిఫురుషు 
లక్ = మూల్మపక్సాతిని జీవునిని అంటక = ముట్టక (యకృతిపురుషు 
అకు విలక్షణుం క్. పరమాత్ముడు అగుచున్ = పరిశుద్ధాత్ములడై, విల 

న్ల్లున్ = తనకు దా వెలుంగొందును. 

త. కార్య కారణసంభాకవిలక్షణుం డన యా యాతడు మవా 
_కక్టయ మొదలు శరీరమదనుకం గల (పకృతివికృతి సమావారూప 
మెనకూటమునం దుండువాడు7ాన గూటస్థు. డనియ్యు నా పకృతివికృతి 
నయావామునకు వేఆంగ నుండువాడు గానం (బత్య'గాత్యుం డనియు, 
నాశము లేనివాడు గాన నకరుం డనియు, జీవులవృాదయపుండరీకరూప 
మగు ఫురమునం దుండువాండు గానం బురుషుం డనియు, (పాణికోటుల 
మనోబుద్ధిచి తా వాంకారములయొక్క యు సర్వేం[దియమలయొక్కాయు 
వ్యాపారములను దటస్టులడె చూచువాండుగాన సాతీ యనియుం జెప్పం 
బడుచుం దాను కేవల నిత్యనిర జనశుద్ధబుద్ధాఖం-డాత్న్ముం డై (పకృతిసురు. 
మలసంబంధము లేక స్వయం[ పకాళమాను. జె యొప్పును. Xx 

క జలదజల[( పతిబింబం 

బులకు విలతుణ మసంగళము నమూర్తం జై 
యలరు మహాకాశము కే 

వలమై వల మై క వ్మిపఫోేవరభావజ్ఞా క Me 
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ల అ యవలు ఇ జీ కవి 4 (పవ వర 4: భావ జ్ఞ = సదసద్వివేకము గల విద్వాం 

సులయభ్నిపాయము చెజీంగినవాంణ్యా మహాశాశము = అపరిచ్చిన్న మైన 

మిచ్చు, జలద + జల ప్లా (పతిబింబంబులకుక్ = మొగులునకు మొుసలునం 

5 వలి "కి _ నా నీదియందు: | ఎతిఫ 
చై 

4! 

ంచిన తన "జడకుకు, విలకేణము ౫ 

భిన్న మెనచియు,  అసంగము = “నలో నుండు పదార్థముల సంపర్కము 

పళమగుదు... వలము-వి జ వెయ నగుచ్చు అలరున్ = ఒప్పును. 

తా. మహావిచ్య్వాంసుల తౌత్పర్యేయును బెలినకొనువాండ వగు నో 

యాంజచేయా ! అపరిచ్చిన్న మైన యాకసము, మేనుసునకు మేకుమల 

యందలి యువక ఎనక చనాాసయుదకమయునంవది తన [ప్రళినంబ మనకు భిన్న 

మున్కు స్వాంత హా హ్యాతము లగుప దార్డ ములనంపర్మ్హము లేనిదియు, నిరా 

కారమును నద్వితీయ మును ననంతము నగుచు నొ పను ౫౬ 

క. జీవసవమప్నతను। తితి 
ర 

యావస్థాత్రితయములకు $ నఖలాత్మకమా 

యావి(వాణవ రాట్పుకు 

పావళికిక్ సాము యె పోరాత్తుం డొ పన్. xe 

ఓకీ జీవ ఇ సమసి ఒ తేను + తిక కు శ అవా + (తితయముల 

కున్ - జీవ సమష్టై = అన్నియు? గలస్ యొక జిగా పండు నకలజీనుల 

యొక్క, తేన్ముత్రికయ = స్థూలనూక్షుకారణశరీర ములకును, అవస్థాతిత 

యములకు౯్ = జా (గత్స గప్ప సుషుష్త్రు లను మూండన స్థలకును, అఖిల... 

ఆవళికిన్ - అఖిలాత క = సమష్టి జీవ స్వరూపుటై, మాయావి = కారణ 

దేహోపాధికు నయవ్యాకృతుండు (పాణ = లింగదేహోపాధికం డగు 

హిరణ్యగర్భుడు, విరాట్సురున = ఫ్రలజేహో పాధికలడైన, విరాట్పురు 
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షుడు, ఆలికి క = అను నీ ఈశ్వరాంశలకును, సాకీయై = (దష్ట్ర యనుచు, 
పరాతుండు = పరమాతు డు ఒప్పుల = (పకాళించును. 

తా. ఇదినజుకు విబరింపంబడినలక్ష.ణములు గల వ్యష్టి తాపము లగు 

న్థూలనూక కారణ శరీరయులకును, నీశరీరముల సంబంధ మైన జా(గత్సప్న 

చుషు పులకున్సు నీశరీరములయందును నప స్థలయందును తా దాత్మ్య్యము 

నొంది యభఖిమానము గల విశ్వ తెజసపాజ్జు లను జీవులకున్కు సమష్టై కారణ 

శరీరోపాధికుం దైన వ్యాకృతునకును సమస్టినూవ్ష శశీ రాభిమాని యెన 

హిరణ్యగరునకున్కు సమసి సూలశరీరాభిమాని మొన విరాట్పురుషునక్షును 
ఫ్రీగా టుథి లూ 

అనంలగా వ్య క్షయాపమున వ్య క్తాత శు నగు సమ_స్స పపంచ నృష్టికిని 

నాయావృక్తులకును సాక్షీ యగుచు పరమాత్ముం డొప్పును, 2 

"తే. అతేయు పరమాతుం డన (బశహ్మ్ం బనంగ 

నలఘుసరిపూర్ల చెతెన్య $ మనంగ నొప్పు 

నిర్వికల్పు. డసంగుండు $ నిర్వికారుం 

డద్వితీయుం డనంతుం డై $ యాంజనేయ ! లా 

టీ. ఆంజనేయ = ఓ అంజనానందనా ! అతండు = చెని జెప్పిన 

రీతిని సమ _స్త్మ్యపపంచసృష్టికి (ద్రష్ట యగు నా యాదిదేవుండు, పరమాత్ముడు 
అనక - కక్ = జీవుడు ఈశ్వరుడు అగు నీ యాత్మలక్షు నాశయ మైన 

వాండు గాన పరమాత్యుు. డనియు, (దవ్మాంబు = అనక కక్ == సర్వ 

వ్యాపక మగుట చేత (బవా మనియు అలఘు + పరిపూర్ణ 4 చెకన్యమయ - 
అనక కక్ = అఖండమై యంకటను నిండియున్న శుద్ధచెతన్య మనియు, 
((శ్రతులయందు. జెప్పంబడుచు) నిర్వికల్పుండు = ఏడు వికల్పములు లేని 
వాడును అసంగుండు = (పకృతివికృతుల సంపర్మా_యు లేనివా౭డును, 
"లేక (అనంగుండు = ఆకారము కేనివాండును, అనియు పాశాంతరము), 

నిర్విశారుడు = జననమరణాదు లగు భావవిక్చతులు లేనివాడును అది 
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తీయుండు = తనకంటె రెండవది కేనివాండున్కు ఆనంతుండు = నాళము 

నివాడును ఐ = ఆగుచు, ఉప్పును. 

తా. సర్వ డష్ట యగు నాపరమాత్ముండు, “ఫిద్య తే వృాదయ్య గం, 

శ్చిద్యంతే సర్వసంశయా: '” అను (కతివలన సరై వికల్పములును లేని షా లు 

వాడుక (పకృతివికృతమాపము అగు సకలపచదార్థముల యొక్క సంప 

రాయు లేనివాడును జననమరణాదికము లన ఫావవికారములు లేని 

నాండువ్కు సజాతీయ విజాతీయ స్వగత భేదఘాన్యుండున్సు నపరిచ్చిన్ను (డు 

వగుచ్చు తురీయస్వమాఫుం డనుట చేం బరమాత్ముం డనియు, సర్వ వ్యాపకం 

డగుటచే |ఐబవా a మనియు నఖండమై యంఠటను నిండియున్న ళుద్ధ చైతన్య 

మనియు, నుప నిమక్తులయందు. జెప్పంబడు చు. (బకాళశించుచున్నవాండు. 

వ. ఆట్లు గావున, 

టీ, పరమాతు గడు జీ వేళ్వ 0" దిఖేదకూన్యు౯డై యద్వితీయు.డై 

స్వయం పకాళమానుం, డగుటవలన. 

న్స్, కలశ మేఘముల దశద్దతజలంబులః: దది 

య ప్రతివింబద్యథ్యయంబు నొకటం 

డకుం (దోచిన ఖలాశకాశ మహాకాళ 

ములకు నక త్వంబు $ గలిగినట్లు 

వ్యష్టినమస్ట్ర చేశకవాములను ధీమాయ 

లను జీవపరమేశుశలను విచార 

దృష్టి చేం గని నికేశధించినయెడం (బత్య 

గాత్ఫున కప్పరమాతు్మనకును 

తే, సమరసె సైకన్టింబు ఘజటిబయించు 4 సత్యే మునుచు 

నిఖలవే దాంతవాస్త్ర ముల్ శ నిశ్చయించు 
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గురువు లి ట్లుపచేశింపుగదురు బుధులకు 

ననఘ ! యదియె మదీయదిశవ్యాశయంబు. సా 

టీ, కలశ + మేఘములన్ = కుండను మొగిలును, తద్దత జలంబు 

అన్ = ఆ కుండయందును మొగులునందు నుండు నీళ్ళను తదీయ వా (పతి 

బింబ + ద్యయంబు౯ = ౪ నీళ్ల యందు (బతిఫలించిన మింటియొక్క 

నీడల శెంటిన్సి ఒకటక౯్ = ఏకకాలమునందు, కడకుక్ = ఒక దిక్కు. 

నక్కు (తోచినక్ = వైచినయెడ, ఖిలాకాశ + మహాకాశములకుక్ = 

కుండయందును నాక సమునందలి మేఘమునందును. (బతిఫలించిన మిన్నుల 

కెండిటికిని, అపరిచ్చిన్నమగు నాకసమునకును ఏకత్వంబు= అఖిన్నత్వమ 

(భేదము లేకపోవుట), కలుగునట్లు = సంభవించుపగిదిని, న్యష్టి + సమష్టి 4 

దేవాములను = జీవులయొక్ళ_ వేజువేజుగ నుండు నూలనూక్షుకారణ 

శరీరములను ఈశ్వరునియొక్కా అన్నియు. గలసీ యొకటిగా నుండు 

న్థూలనూకుకారణశరీరయులను, ధీ 4 మాయలను = జీవునకు నుపాధి 

యగు నవిద్యన్సు నీశ్వరు నకు నుపాధి యగు మాయను జీవ 4+ పరమేశులను= 

ఆవిద్యయందుం [బతిఫలించినజీవుని మాయయందు. దోపట్టు నీశ్వరునిని, 

విచార + దృష్టి చేక = వేదాంత వాక్యములయర్థమును లెస్ఫగ నాలోచిం 

చుటవలనం గలిగిన వా_స్పవ జ్ఞానము చేత, కని = పరికించి నిషేధించిన 

యెడక = * ేతినేతి”” అను మొదలగు వాక్యమలనుబట్టి, ఇవి 

యన్నియు నజ్ఞానక ల్పితము అని విడిచినచో, (పత్యశాత్మునకున్ = బీవే 

శ్వరరూప మగు (పతిబింబచై తన్యమునకు ను, ఆ + పరమాత్మునకును జ్, 

వింబభూక మగు (బవహా వె. తన్యమునకును సమరోన 4. ఐక్యంబు = అఖం 

డెకఠరసం బగు నభేదము, మఘటియించును = సమకూడును, సత్యను య 

అనుచు = ఇది నిజ మని, నిఖిలవేదాంతళా _సొముల్ = సమ స్తములైన 

యుపనిమత్తులును దదర్గ(పతిపాదకము తె లైనస్న ఎతులున్కు నిళ్చయించున్ = 

సిద్ధాంతకు చేయుచున్న వి; గురువులు = పెద్దలు, ఇట్లు = మింద! జెప్పీన 
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రీతిని బుధులకుక్ = జ్ఞానులకు, ఉపదేశింపుదురు = ఉఊపచేశ మొనరించు 

చున్నారు, ఇదియొ = ఇట్టు జప బడిన యర మే, మదీయ + దివ్య ఎఫ్ 

ఆశయంబు = నాసంబంధ మగు ను గమమైన శౌశ్చర్యము. 

శా. కడవను మబ్బును, సేశెంటి యందున్న నీళ్లను సీ నీ్గ్షయందుం 

దోపట్టిన మింటియొక_. నీడలను శెంటిని విడిచినయెడల _పతిబించాకాళ 

ములు (పతిబింబాధారమగు భూతాకాళము. నొక్ళటిచే మైనట్లు వ్యష్టి 
గను సమస్థిగ నుండు శరీర్యతయమును, వ్యష్టి కిం “గారణ మెనయవిద్యన్కు 

సమసి కి -గారణమైన మాయను నవిద్యోపాధికు: డయిన జీవుని మాయో 

పాధికుం డయిన ఈశ్వరుని నుపనివద్వా క్యార్ధపర్యాలో.వన చే లెస్సగం 

బరికించి యీభేదము లెల్ల నజ్జానకల్చితయుణుగాని వా స్తనములు -గావని 

నిశ్చయించి యాఖేదదృష్టైని విడనాడిన చో, జీవుడు ఈశ్వరుండు నను 

భేద మిసుమంతయు లేక సర్వనిమే.ధావ ధిభూకుం డక కాపరమాత్ముుండే 

గాని వేజొండు లేదను సర్వాత్మఫావన యలవడున్యు ఇది నిక్కువం బని 
యుపనివమళ్ళులును దదస్థిోపబ్బంవాణము లగు స్న్మృతులును సిద్దాంతము సేయు 

చున్నవి. మహాబుషులుగూడం దమ శిష్యులకు నిక్తు బోధించిరి. నా 

యుక్క_ ముఖ్య తాత్పర్యముగూడ నిడియేసుమి ఓ యాంజనేయా ! యని 
ఫలితము, రా 

సీ పరల శరావకుంఠభకనామరూపముల్ 
(దోచి మ న్నొకటిగాం $ జూచుపనిది 

ఘటతటాకముల నొశక్క_టి నిజేధించి త 

దతజల మొకటిగా. $ గాంచుకరణి 

దీప పదీపవ$ కి రియుగ మృడంచి త 

శ్రేజంబు నొకతగాం $ ఉలియుభాతిం 

గలశనృహంబులం శే గడనుంచి దానిలో? 

గలమింటి నొకటిగాం 4 దలంచుకితి 
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"కే. బాధ్యళీ వేశ్వర్యతయో$పాధియుగము. 

(బాకటవి వేకదృష్టి, నిశరాకరించి . 

తనరుపరిపూర్హ శుద్ధ చై కతన్య ముకటి 

గా విలోకింపవలయు మేధావి యనమఘు. ౬౦ 

జీ, అనభ = కామాదిదోనములు లేనివాండా 1 శరావ 4 కుంభక + 

నామరూపముల్ = మూకుడు కడ వ అనియెడు పేరులను - వీని యాశ్రా 

దొములను (తోచి = విడిచి పరంక్ = వా_స్టవముగ మన్ను = మట్టి, 

ఒకటి కాకా = ఒకటియే యని చూచుపగిదిక = కనుంగొనురీతిని, 

ఘట + రటాకములక్ = కడవను ఛెజువను, ' ఒక్కు_టక్ = ఒక 

తజిన్సి నిషేధించి -= పరిత్యజించి, తత్ 4గత + జలము = ఆకడవయం 

దును జెజంవునందు నున్న నీటిన్సి ఒకటి+ కాక్ = ఒక్క_టియే యని 

శాంచుకరణిన్ = పరికించువిధమునను, దీప+(పదీప+వ_ర్రి + యుగము= 

చిన్నది వెయొక్మ._యుం ెద్ద దీపముయొక్కొ_యు వత్తులను శెండిటిని, 

అడంచి = విడిచి తత్ + తేజంబును = ఆశెంటియొక్కొ_ కాంతిని ఒకటి 

గార = ఏక మైనదిగ, తెలియుభాతిక = ఎజుంగునట్టున్కు కలశ + 

గృవాంబులక్ = కడవను ఇంటిని కడనుంచి = వదలిపెట్టి, దానిలోన్ = 

ఆ కడవయందును గేవామునందును కలమింటిక్ =వ్యాపించియున్న యాక 

చాధ్య...యక్ - బాధ్య = మౌయాకల్పితము లగుట చే నళ్వరము లగు, 

జీవ = జవునియొక్కయు, ఈళ్వ్యర = ఈళ్వరునియొక్కయు, (త్రయ = 

స్థూలనూక్షుకారణమాపము లై న ఉపాధి = ఉపాధులయొక్క., యుగ 

ముక = రెంటిని (పాకట + వివేక + దృష్టిక = స్పష్ట మగు సద 

సద్వివేచనాత్మకమైన చూడ్కిచేత్క నిరాకరించి = పరిత్యజించి, తనరు+ 
పరిపూర్జ్మ + శుద్ధ + చై తన్యము = న్నయం(పకాశమును నంశట నిండియు 

సమును ఒకటి కాక్ = ఏకముగ, తల(చురీతిక = భావించుపగిదిని, 
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న్నదియు - మాయాసంబంధము శేనిడియు నగుచిదాత ను, మేధావి=జ్ఞాన్సి 

ఒకటిగాక్ = ఏకముగా విలోకింపవలయుకొ = వీషీంపందగును. 

తా. ““వాబారంభణం వికారో నామచేయా మృ త్తి కే క్యేవ సత్యం” 

ఆను మొదలగు (శుతిచేత మూకుడు, కడవ అను మొదలగు మృజ్మయ 

పాతవి శేషముల యాయాపేరులను నాకృతులను విడిచినచో మట్టి ఒక్కా 

టిమే కొఅవడినట్టును కడవ చెజువు మొదలగువానిని మాని వానియందలి 

నీర మేక మని యెంచినట్లున్కు చిన్న దీపయు పెద్దదీపములయొక్క_ వత్తుల 

శెండిని విడచాడినచో నావత్తులనుబట్టే "వెలుగుచున్న దీప్తీ యొక్క_.టి 

యగున ట్లును కడవ యిల్లు మొదలగువాని "నెన్నక వానియందలియాకన 

మొక్క_టియ్ యని తలంచువిధమునను అవిద్యా_పతిబింబిక మగు జీవ 

చైళన్యముయొక్కయు, మాయా(ప్రతిఫలిత మగు నీళ ఏరవై శన్యముయొక్క 

యు, స్థూలనూక్ష్క కారణశరీరరూపము లగు నుపాధులను బకిగణీంసక 

సద సద్వి వేచనాపూర్వక ముగు క్టైూనదృష్టి చే విచారించినచో స్వయం(పకాశ 

మై నర్వవ్యాపక మె మాయాసంబంధము లేని చిడాత్శ యొక్క_టిగా 

మహాజ్తానికిం గన్నట్లునుం జరి 
దు కు 

తే. “బాధ్య జీ వేశ్వర! త్రయో పాధియుగము 

(పాకటవివేకదృష్టి నిరాకరించి 

తనరుపరివూర్జశుస్థ చై +తన్య మొకటి 

శా విలోకింపవలయు మేధావి యనఘ,”” 

అని యిట్లు చెప్ప(బడిన యర్థ మునక. (బమాణభూత మగు “త త్త మసి” 

యను ఛాందోగ్యోపనిషత్తునంద లి మహో వాక్యార్థమును సోపప త్తికముగా 

వివరించుచు న్నారు, 

వ. ఇట్లు సమ స్ట్రవ్యన్ట్శ రీరావ స్టాతితయంబు విశ తై జస పాజ్ఞ యె ల లల శక ఎ స్త 
నామకంబు నె నజీవచె తన్నంబు. గి ంచిక్లత్యక ర్నత 
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భో కో కృ త్వ్వాదిగుణంబులుం గూడీ త్వంపద వాచ్యార్థంబు, 

చేహ(త్రయవిలకు ణంబు నవస్థా(త్రయ సాతీయుం " ఒంచ్చ' 

కోశవ్యతిరి_క్ట కేంబు, సచ్చిదాన౦దస్యరూపంబు నై నె నకూటస్థ 

చై చై తనమా. తంబు, త్వంపదల వ్యూర్గంబు, సమష్టి శరీరా 

వస్థా(త్రయాత్మిక మె యన మాయయు వె వై శ్వానరహిరణ్య 

గర్భావ్యాః కృత నామకం బై నమాయా( పతిబింబేశ్వరవై త 

న్యంబు, సర్వజ్ఞ త స ర్వేశ్వరత్వ సర్వాంత ర్యామిత్యాది 

గుణంబులుం కూడి తత్పదవాచ్యార్థంబు, 'దేశకృత 

కాలక తే వ సుకృత పరిచ్చేద శూన్యంబు స్వజాతీయ 

విజాతీయ స్వగత భేదరహితంబు, సత్యజ్ఞా నానందస్వరూ 

పంబు నై న పరిపూర్హాద్వితీయ్న? బహ్మ చై తన్యనూ(త్రంబు 

తత్పదల వ్యోూర్గంబు, విరుద్ధధర శంబు లైన వాభ్యార్థ 0 

బులతో లత్యార్గంబుల మ్రైక్యంబు సంభవింపదు గావున, 

నొక్క_ దేశేంబున నొక్క కాలంబున నొక్క రూపం 

బున నున్నపురువుని వేటొక్క_ చేశంబున నుజీయొక 

కాలంబున నొండొక రూపంబువే నుండం గనుంగొని, 

తద్దేశ తత్కాల తదవస్థావి శేవంబుల నేత ద్దేశె తత్కాలై 
తదవస్థావస్థా వికేవంబుల గణించి లతీంపక ల లత్యుభూతుం 

డై నయతరీ డితం డని యొక్క_నింగా నెజింగిన తజంగున 

జవాదజవాల్ల తణచేత మాయికంబు లైన యుభయ' 

వాచ్యార్థంబుల నిషేధించి, ద్వవిధల మ్యూర్థ చై. తన్యంబుల 

"బ్ర కై క్యంబు 'దెలియు మిదియ యసిపచార్థం బిడియె జీవే 
శరై క్యజ్ఞానం విదియె నుహావా క్యార్థం గేనింక జీవ బె పా 

క్యం బుపచేశించెద సాకర్లింపు మని మజియు ని ట్లనియె, 
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టీ. ఇస్లు = “పెని_ కజెప్పంబడిన విధమున, వ్యష్టి = అవిద్యోపాధి 

జే నున్న, శరీర = నూలనులు నూ లు క్రమ లగుటణే వేజం వేఅంగ వ స్థూల లు తము 

శాగణగయులు నమ మేనులయొక్యయు, అవస్థా = జాగు స్వప్నము 

భుషపు పీ యను ననసలయొక్టాయు.. (తితయంబు = మూండున్సు విశ్వ + 
గాది 4 

న జా మా క వెజస + పాస + నామకంబు = ప్యష్టైస్థు లశరీరమునందును వ్యష్టి 

ఇ క్ష న! ప. వ థి జ్యాగడవస్థయందును నఖిమాని మైన విశళ్వుండ్కు ప్రష్రినూమ్మ శరీరము 

నందును వ్యప్విస్వప్నావస్తయందును నఖిమానియెన _తెజసుండయ్కు వ్యష్టి కారణ 
లు ఢి ద 

శర మునందును వ్యష్టి నుషు ప్రియందును నఖిమాని న _్రాక్టాండు ఆను 

= on జ్ = పరు గలది ఐన 4 జేవవైతన్యంబును = అగజీవాత్శయు, కించిద్దత్వ + 

కర్తృత్వ + భక్త ఎకో + ఆది గుణంబులును = ఇంచుక తెలిసికొనుట 

చేను క ర్రననుకొొనుట - నేను భుజించువాండ నను తలంపు లోనుగాం గల 

శర్మములును, కూడి = కలస్కే త్యం + పద + వాచ్య + అర్థంబు on 

తత్త్వ మసీ యను మహావాక్యమునందలి త్వం అను పదము వే. జెప్పందశిన 

యర్థము దేవ్మాతయ + విలతణంబు = పని జెప్పంబడిన హలము “మొద గ 

లగు మూడు మెనులకును సాఒఇభూతిములు పంచ 4 కోళ + వ్యతి 

లావో 

ఆనందమయము - అనుకోశము ైదిటికంపి భిన్న మైనదియ్కు సత్ 4 

రికింబు = అన్న మయము (పాణమయము మనోమయ ము విజ్ఞానమయ ము 

చిత శారనంద + స్టయాపంబు = ఎన్నటికిని నళంపనిది గాన న్మదూప 

న్కు జడకు సులీ నిడిగాన చిద్రూపమును, దుఃఖరహీత మైనది గాన నానంద 

స పము ఐన + కూటస + చెతన్సవ్యూతంబు = అగు కేవల పర 
స్వ 5 లా LY స్రీ ఫీ 

ల వ వ జి జత = తేం అప వష రం ml మోన మాత్మాయు, త్యంపద “+ అము 4 ఆర్థంబు త్యం అను పవమునకు లక్ష్య 

భూత మగు అర్ధము (అగున్వుు సమష్టి + శరీర 4 అవస్థా + (త్రయ 4 
ఖ్ రి [న జ్య స్త ఆత్మిక = అన్నియు. గలసి యొకటిగా నున్న న్థూలనూ క్ష కారణశరీర 

ములును జాగత్స్వప్ననుషు ప్త్యవస్థలను స్వరూపముగం గలద్కి ఐన 4 

మాయయు = అగు మూల ప్రకృతియుు వైశ్వానర 4 హిరణ్యగర్భ + 
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ఆవ్యాకృక 4 నామకంబు = నమస్థ్రి స్థూలోపాధికిని సమసి 
మునకో నఖిమాని మొన వైశ్వానరుండు, సమస్టి నూత పాధ్ధికి సకష ఖ్ 

క స్వప్నృకునకు నభిమాని యైన హిరణ్యగర్భుండు సమష్టి కారణోపాధ్ధిక్ట్రి సమస్పినుషు పికి నఖిమాని యైన యవ్యాకృతుండు అను పేరు గలది ఐన 
మాయా పతిబింబ + ఈశ్వరచెతన్యంబు = అగ శుద్ధస త్త క పథాన యగ 
మాడోయందుం (బతిఫలించిన ఈళ్వరునియొక్క_ చ్మిదూపమును, సర్వ 
క్వ + సర్వేశ్వరళ్వ + సర్వాంత ర్యామిత్వ + అది + గుణంబులును = 
సమ సమ నెజుంగుట _ నకలమునకు నధిపతి యగుట - ఎల భూతములలో 
నుండి నియామకుండగుట తొల్లి గాల యసా ధారణధర్మములును, కూర _ 
కలస్కీ తత్ 2 పద 4 వాచ్య + అర్థ ంబు = తత్ అను పదమునకం 
జెస్పందగిన యర్థము (అగును, దేశకృత + కాలకృత + వస్తుకృత + 
పరిబ్చేద + శూన్యంబు = దేశమువేతను కాలము ేతను పదార్థ ముల చేతను. 
జేయంబ జెదు తెంపులేనిదియు, అనలా నొకచోటనుండి వేతొకచో లేళ 
పోవుట్క ఒకకణి నుండి వేటొకతత్రని లేకుండుట, యొకవస్వవునం దుండి: 
వేజూకచస్తువునం దుండకపోవుట యను నేర్పాటు లేనిది యని యర్థము. 
న్వవాతీయ + విజాతీయ ఇ స్వగత + ఖేద + రహితంబు = మనువు 
జాతీలో (వావ్మణులు క తియులు నను భేదము స్వజాతీయ ము; మను 
స్యులు పశువులు పతులు నని వేజు వేలు. జాతులకుం గల భేదము విజూ. 
తీరు య్య ఒక శరీరమునందు కాళు చెవులు కన్నులు మొదలగునదియు, 
నొక చెట్టునందు కొమ్మలు ఆకులు పువ్వులు పండ్లు మొదలగునదియు 
స్వగత భేనము; ఇట్టి భేష్మతయము లేనిదియు, సత్య f+ షన + ఆనంద 
స్వరూపంబు = కాలకేయ 'వాధ్యమాన మగుట చే సత్య స్వరూపమును, 
జడభిన్నం బగుట2చేం గేవల కాన స్వరూపమును దుఃఖవిరోహితం బనట చే 
సానందన్వరూపమున్యు ఐన = అగునట్ట, పరిపూర్ణ -p అద్వితీయ + (అహ్మ, 
చైకన్యమాతంబు = సరో వ్ర వ్యాపకం బగుట చే నెల్లయెడల నిండియున్న 
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యదియు స సర్వము దాన యగుటచే. దనకండి జకేజొోొండు శేనిడియు నగు 

చిదూపంజై న పరత ల్వ్వ మే, తత్ పవలమ్య శ అర్థంబు - అగున్ = 

తల్ అను పవమువప లక్ష క్యభూత మై సన యిస్థము అనను విరుద్ధ + ధర్మ 
ఇ ఇల 

మిని కు కి క ము తజ కందులు ంచిస్ష బీ గా బోద 
al 

కము దైన గుణములు గలవ్కి ఐన = అగున్నే, ₹ాచ్యార్థములతోక- = ns కుం 

కం యు అను “చం వలుళ6 బర స్పరవిరు 

తశ్ త్వం అను పదములకు జైని జెప్పంబడిన వాచ్యార్థ మలతో, లమ్యార్థ 
ములకుక్ = లత్ష్యుభూ తము లసనర్థమలక, ఐక్యంబు = ఏకత్వమ్యు సంభ 

వంపదు = కొపపన్నము కాదు, శవునకా =. అప్పు సరిపడక పోవుటవలన 

ఒక్క. దేళశంబునక = ఒకళతావును ఒక్క కాలంబునకొ = ఒకతిని 

ఒక్కరూపంబునక = ఒండొక స్వరూపముత్రో ఊన్న పురుపునికొ = 
ఉండిన మనుజాన్సి వేలెక్క దేశంబునక = ఇంకొక స్థలమునందు, మతి 

యొక్క. కాలంబునక = వేళొండు సమయమునందు కొండొక మాప 

బు2ేక్ = ఇంకొక  యాకారమతో, ఉండక = నిని ంచుటును కనుం 

గొని = పరికించి తత్ + చేశ = ఆ స్థలమును రల్ _ కాల = ఆ 

సమయమున్ను తక్ + అవస్థా + విశేషంబులక్ొ = ఆ యాకారము మొద 
లగు క్లౌనములను, ఏతత్ - జేశ = ఈ స్థలమున ఏతత్ 4 కాల = 

ఇప్పటి సమయమును ఏతత్ 2 అవస్థా = ఇప్పటి యవస్టయం మ; గల, 
విశేవంబులక్ = ఇఖేవనములను, గణించి = ఎన్ని, లక్షీంపక = చేళి కాలా 
కారాదులను బకికింపక, లక్యుభూతుం డయిన = తోపట్టుచున్న, ఆకండు 
ఇతంశు అని = ఆ మనుజాండే వీం డని ఒకినికొ కాక్ = ఒక్క పురు 
షునిలాా ఎటింగిన + తెజంగునకొ = గుజుతుప్ట్టన రితిని జవాదజవా 
లక్షణ చేలా = వా క్యార్థమునందు జేశ-కాలాదులనుప.. టే వచ్చిన విరుద్ధాంశ 
ములను విడిచి స్వతక్సిద్ధాంకయుబను విడువక వా స్తవార్ణిమును వోపట్టం 
జేయునది జవాదజవాల్ల క్షణ యనంబడున్ను ఇట్టి లక్షకావ్య త్తి చేత, మాము 
కంబులు == మాయాకల్పితములు, ఐన + ఉభయ - వా 

32 
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ఆగునట్టి _వెని జెవ్చ్ననతరున లెండువిధము లైన తత్పదమునకు త్వంపద మునక్షం 
రం రు గల వాచ్యార్థ ములను (కార్యకారణ సంఘా తాత్మకము ఇన్ జీ వేశ్వర 

వై తన్యములను); సిషేధించి = విడచి, ద్వివిధ = ఇరు తెజంగుల నున్న 
అరా ద స్మ న 3 బోగ జ జ గుస = తేత్చీవ త్వంపవములకు లమ్యభూత ము దై నయర్గ ములకు (కూట 

చై తన్భమునకుక్ =పరమాత్శశైతన్యమునకు), ఐక్యంబు = ఏకత్వమును, తెలి 

యుము= తెలిసికొనుము, అదియ=ఆ ఏకత్వమే, అనిపద + అర్థంబు=త త్త 

చుసి యను మహావాక్యమునందలి అనీ యను పదమునకు నర్థము, “త్వం = 

నీవు తత్ = ఆబవా మును, అసీ = అయితివి* అని మహా వాక్యమునకం 

(బతిపడార్థము. ఇదియే = ఈ చెప్పంబడినదిమేే జీవ + ఈశ్వర 4 

ఐక్య + క్టైనంబు = జీవుడు నీశ్వరుండు నొకటియే యను తెలివి, ఇదియె = 

ఇట్లు నీ కుపదేకింప(బడిన యర్గ మే, మహావాక్య + ఆర్థంబు = తత్త 

మని యను మహావాక్యమునకు ఫలితార్థ ము. ఇంకక = ఈ పైని, జీవ 

ద్రహైక్యింబు=జీవునకును పర బవ్మామునకో “నేకత్వమును, ఉపబేళించెవక్ = 

బోధంపెదన్సు ఆకర్షింపుము=ఆలింపుము. అని = ఇట్లు చెప్పి, మతియుకొ= 

ఇంకను ఇట్లు = ముందు. జెప్పంబోనురీతిని అనియెక్ = పలికెను, 

తా. పీ ఆంజనేయా! ఈ పగిది నుపాధి భేదమునుబట్టి వేశ్వేజ 
యున్న స్థూలనూశ్మ కారణము లను మూండుళరీరములును జూ(గత్స్వప్న 

సుషుప్తు అను మూండవస్తలును [కమముగ నీ శరీరములయందు నీ యవస్థల ద నో 

యందు నఫిమానము గలుగుటంబట్టి విశ్వుండు తెజనుండు [పాబ్లాండు నను లా ఇ 
పేరులు గలజీవాత్మయు, కొంచెఫుంచెలివియు "నేను కరను చేను భుజించు. 
వాండను అను తేలంపును లోనుగాలగల యజ్ఞానధర శ్రములునుల గలసి “త త్ర వ్ర 

మసీ”” అను వాక్యమునందలి త్వం అను పదమునకు యథా, శుతమెన యర ల Wu రం యు 
మగును; స్థూలనూవ్మ కార ణశరీరములక్షు వేలుగా నుండీ జాగత్సప్న 

కుషు పు లను మూండవ స్థలకు నుప దన్చయ, అన్నమయ (పాణముయ మనో 
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మయ ని జ్ఞానమయానందమయము లను కోశపందక మునకం కు పెరయదియు 

న్న (కును నాశములేక యుండునదిగాన సక్యయాపమున్కు అచేతనను 

కాదు శాన చ్యిమూపమ్యు  తివిధదు౩ఖవిహేన మైనది గాన నానంద స్వరా 

పము నగు మాయాకల్చిత మైన కార్యక ర ణసంఘాత మాప మగ కూటమునం వ 

సాక్షీ భూకమై యుండువది గావున కూటస్థ వంబడు "కేవల చిదాత్శక్వ ౨ 

పనమునకు లక్ష్యుభూత మైన, గు సంపేందగిన లేక సద సద్విచారణ డే 

క య మగును సమ్య్య గా అన్నియు: గలసి యొః వైశ్యా నున్న 

మూడుక్షదిరములు మూడవస్థలు సత, ళల శుస్ధస న్ డ్రా పడ్రభాన వడ 

మాయయు, 'సమ్వి శరీర శయమనందు నమస శన ర్రైయనునండు-: 

[(గ్రమముగ నభిమానము గలుగుటడో వె క శ్యాననండ హరణ్యగ ర్ళుండు అవ్యా 

కృతుండు నను పేరులు గలిగి మాయయందు _పతిఫలించిన పరమేశ్వరుని 

పైతేన్యంబున న్కు సర్వము నెజుంగుట్క సకలమునక వథీశ్యరుం డగుట్క నిణాల 

భూతములను లోనుండి నియమించుట మొద ా గల పర మేళా ఈవి పక ఇక్క 

_ములును గలనీ, మహావాక్యమునందలి తత్ అనుపదమువకు వాభ్యాష్థము 

(యథా కతార్థము, అగన్యు జకచో నుండి యొకచో శేకపోవటయు, 

నొకప్పు డుంకి యొకప్టుశు లేకపోవుటయు, నొకవస్తువునం దుండి 

వేటోొంచు వస్తువునందు లేకజోవ్రటయు ననూ (తివిధప పరి చ్చేద ములు వైవి 

దెయు,ు మానవజాతిలో (్రబావ్మాణులు కతి యులు అను మొదలగు భేదము 

స్వజాతీయమ్యు మనుష్యుజూతి పక్నీ జాతి వృక్షజాతి పొపాణజాతి ఆను 

మొదలగునది విజాతీయభేదము, ఒక శరీరమునందు. గాళ్లు ముక్కు నోరు 

కన్నులు చెవులు మొదలగు భేదమును ఒక చెట్టునందు కొమ్ములు ఆవలు 

పువ్వులు పండ్లు అను మొదలగు భేదమును స్వగతభేద మనంబడును. ఇష్ట 

భేద్యతయము లేనిడియు, “సత్యం జ్జైన మనంతం (బవ్మా - ఆనందో 

(బి హేతి వ్యజానాత్ * అను మెదలగు (పమాణవచనములనుబట్టి స సత్య 

న్వరూపము క్షూనస్వరూపము ఆనందస్వరూపము నగు, సర్వవ్యాపకము?ా 



శ్00 నీతారామాంజ నేయసంవాదము [ ఆశ్యా_, 

నంకెట నిండి యున్నదియు “సర్వం ఖ ల్విదం (బవ్మా” అను (కత్తికో 
సర్వాత్శక మైనది శాన, తనకంటు భిన్నమైన రెండవ వస్తువు 'లేనిదియు, 

నగు కేవల పర్మబవ్మా చైతన్యము తత్ అను పదమునకు లక్ష భూత మైన 
w జ జుల్ యర ము. ఇట్లు తత్. త్వం అను పదముల వాచ్యార్థమలకును గల సర్వజ్ఞ త్వ 

కించిపత్వాదు లగు ధర్మములును పరస్పరవిరుద్ధంబు లగుటంజేసి యా 
రేయులకు / నీశ (రప లకు) "నేకత(౦బు సరిప "రెండర్హ ములకు (జీ వేశ్వరులకు నిశ్వరపర(బవ్మా ) వంబు సరిపడదు 

శాని తొల్టి యొకతావున నొకతటిని యొక యాకారములో నుండిన 
యొక మనుజుని నింకొక పట్టున వేటోోక సమయమున మతియొక యాకార 
ముతో నుందుటం బకికించి తొల్ల్తింటి యాస్థలము 'నాకాలము నా యాకాఠము 

మెదలగు శేదములను ఇప్పటి ఈ స్థలము ఈ సమయము ఈ వేషము మొద 

అగు చెదములను ఎంచి చూడక విడనాడరా వాండే వీండు అని తోపట్టు 
చున్న మనుజుని నొకనిలాం దెలిసికొనినపగిదిని కల్పితము లె యాగంతు 
కము లయిన విరుద్ధాంళ యులను విడనాడి, స్వత స్సిద్ధయు లైన ధర్మములను 
విముువక వాక్యార్థ మనం వలి వా స్తవార్థ మును టబెలుపునది జవాదజవా 
ల్లక్షణ యనయిడున్వు ఈ లక్షణావృ త్తిచేత మాయాకల్పితము లన అనీ 

మా 

పూత శ్ర వాచ్యార్థమల రెండిటిని డిగనాడి తత్పదమునకును త్యంపదము 
శ కము అశ్యభూాతముై న యర ములగ చెళేన్యముల రెండిటికి చేకతంబు 
లై" కొనుము. ఈ ఏీశత్వ యే తళ మనీ యను మవావాక్యమునందలి ఆనీ 
తను పదనిస వద్ధ మగును. ఈ యర్థ మే జీవునకు నీశ్వరునకు "నేకత్వ 
ముకు డెలుప్రుచున్న ది. ఇదియే మహో వాక్యమునకు ఫలితాద్ధము. ఈమో (దను 
బీవ్దన కో పర! జవ్మాయునకును "నేకత్వమును బోధించెదను వినుము - అని చెప్పీ 
జల భీపకువవ పలికెను. 

జవ ఇటు ఛాందోగరమునందలి తత్త మసి యను 
నువహోనాక మునకు: డాత్సర్యార్థ నుగు జీవేశ్వ-ర క్యంబును 
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క్ట Ss జ్జ క్ట నీశ్వర్యబ సాక వ్రంబును డెలిపి జీవ(బ ప్లా ష్రమును బోధించు 

చున్నారు. 

వసా. బుక మృగతృన్న కాకు క్త 
థి 

తతు లాదినుప ధ్యా ౨శతములయందు 

న్వసభావములచే $ వసియించి యన్నియు 

వరుసతో నజ్ఞాన కవశమువలన 

నీల కాహీమనువ్యు$నీరకాప్యంబు లె 

కనుపట్టి వివరించి 4 కాంచునెడలం 

గల్సితరూపముల్ $ గడుమిభ్య వ పోవ 

ద _త్త్వ్వంబు లై "అ నచంశదమున నాత్నుం 

తేడ డయ్యు నతండు ననాద్యవిశ ద్యాత్మశ క్త క 

వలన జీవుండై తోంచి కేశవల నిజస్వ 

రూపము నచుంగు చో? బూర్వశరూప ముడిగి 

యడ్భయానండమూ ర్తి యై $ యలరు ననభ. ౬__3 

టీ, గగన...తతులుగగన = ఆకసము, రహా = (తొడు స్టైాణం= 

మొరడు, మృగతృష్టి కా = మరుమకీచికల్తు శక్తి = ముత్తెఫుం జిప్పలు 

అను వీనియొక్క తతులు = సమూవాముల్సు ఆది ప మధ్యమ + ఆంత 

ములయందు = మొదటను నడుమను తుదను, స్వ + స్వ+భావములచేక = 

తమతమ యాకారములచేత్క వసియించి = ఒకతీరున నుండియు, 

అన్నియుక్ = ఆకసము లోనుగాం గల మొదును, వరుసతోక = యథా 
సంఖ్యగ, అజ్ఞా నవశయవలన = (భాంతికి లోబడుటచేత, నీలతా...ఐ - 

నీలతా = వెల్యము అహి = పాము, మనుమ్య = మనుజుండు నీర = 

వీరు రౌష్యంబు ఐ=వెండియు నగుచు, కనుపట్రి = కానంబడ్సి వివరించి = 

పరిశీలించి కాంచునెడలక్ = పరికించిన తతీన్సి కల్పిత. +. రూపంబులు = 



ర్ి వీతారామాంజనేయసంవాదము [ఆళ్యా- 2 

ఆశిజేకముబలనం దో౭పబడిన నలుఫు మొదలగు నాకారములు, కడు 

మిథ్యలు - ఐ = అత్యంతమును గల్ల లగుచ్చు పోద౯ = నళింపం్భా తత్త్వం 

బులు.వన - చందమునక్ = వాస్తవము చై.నపగిదిని, అతండు = పరమాత్మ, 

ఆక్క్ముండు ఆయ్యుక- = పరమాత్సుంజే యయియున్నను, అనాది + 

అవిద్యా + ఆత శకి కిచలనక౯ = తుది మొదలు లేని మాయారూప మగు 

నిజసామర్థ్య్యమువలను జీవుడు - ఐ - తోంచి = కార్యకరణ సంఘాత 

ముతో? శ ాడిన జీవాత్కుని వడువున 6 గనుపట్టి, శేవల = కార్యకరణ 

శంఘాతశమునకు విలక్షణ మగుట చేం బరిశుద్ధమగు, నిజస్వరూపముక్ = తన 

యొక్క వస్తుత త్త్వ్వమును, ఎఆఅంంగుచోక్ = వివేకమునలనం టెలినికొను 

తశ్రేని, పూర్వారూపము = ఆజ్ఞానము బే నారోపీతమైన త ల్లిటి జీవభావము, 

ఉూడిగి = పోయి, అద్వయ = శిండవది లేకపోవుటచే. గేవల మయిన, 

అనందమూర్తి ఐ = అనందస్వరూపు. డగు పరమౌత్ముండే యగుచు, 

ఆలకుక్ = ఎప్పటియట్ల [పకాళించున్వు అనఘ = అజ్ఞానదేనము లేని 

వాండా! తని యాంజనేయునికి సంబో ధనము, 

తా. ఆకసము (తాడు మొరడు ఎండమావులు ము_త్రెపుంజిప్ప 

యశునివి మొదడదటరాాని నడువురాని తుదనుగాని యేమార్చును లేక 

య శారా భముగ నున్నను వీనిని బరికించువారి |ఖాంతిదోషమునుబట్టి మిన్ను 

నల్లగను, [తౌడు పామువడువునను, మొరడు మనుష్యుండుగను ఎండ 

మూసలు నీళ్లవ లెను ము త్తెఫుంజిప్ప చెండిపగిదని నొలుతం దోంపంబడి వివేక 

పూర్యుకముగం బరిశీలించి చూచినతరువాత (థాంతిచేత నారోపింపంబడీన 

నలుపు మొదలగు నాకారములు మిథ్యాభూతము లై నళించినతోడ నే 

ఉకూకాశము మొదలగు నివియెల్ల వా సవస్వరూపషము లై కానంబడునట్టు 

పరమాళ్ళ యెప్పుడును నిజన్వరూపముతోం (బకాళించు చున్నను, తుది 

జుదలులేక యనాదిగ నున్న మహామాయయనిడునిజశ క్రిచేత జీవాత ఎవడు 

వనం శానంయుడీ వివేకదృస్టి చేత మాయాసంబధథము లేని న్వన్యతాఫములను 



సద్ధూ-౬.౩.] టీకా తాత్పర్యవి కేపార్యసహితము. క08 
లై ఛి 

చెలిసికొనినతోడ శే యారోవీక మగు నా జీవభానమును విడిచి యెప్పటి 

య ట్లఖండానందస్యయా పుం డె = తేజరిల్లుచు: డును. ౬__౨ 

అవ. వైని జెప్పిన యక్థమున నే శాలావబోేోధమునకెే 
చ్ చా 

రొద మె ల! క్ 
వివడెం చెప్పుచున్నారు. 

ద్ద ప్రజ్టైనం వ అన రజ్ఞువ వునందు భుజం 

_స్పవాక్యములచేతం “దక్సర్ప( భాంతి 

వు రజ్జు వయిన తెజణింగున, నఖండ x [1 వినాశం బగుచుండ, చప్టా 

చానండ “స్వరూపుం దా రాజ్ఞాం ససలన డనకుం దాన 

జు డయి తోచి యనంతర బుస్ (డగురువాక క్యంబుచేత నీవు 

జీవ్రుండవు గావు పరిపూర్ణ చైత్యకూస్రుండ వని యెప్పుడు 

బోధితుం డగు నప్పు చాతీండు చేహేంగ్రియ (పాణ మనో 

దై చితావాంకారాత్మ భాంతి నివ_ర్హించుచుండ. (బత్వగ 

భిన్నాద్వితీయ బ్రహ్మ చైతన్యమా(తుం డగు నిది జీవ 
ee యాక్యం పంక న్ నోంకారస్వరూపం జజింగించెన విను మని 

యి ట్సనియె. ౬.౩౫ 

టీ. ఈ + విధంబునకొ = మోప? జెప్పీవయ్యు, రహా అజ్జానంబు. . 

వలనక = ఇది (తా డని తెలియక ఫోవుటవలన్క రజ్జువునందు" = (తాటి 

యందు భుజంగంబు = సర్పము, ఆకోపితంబు వ = ఆరోపణము చేయం 

బడిన దై, ఆ ప్పవాక్యంబులచేక = నిజముం చెలిసెకివారి వచనముల నుబక్ట్రి, 

తత్ + సర్ప + (భాంతి = రజ్టువు చిలువ యను నా (భమ, వినాశంబు 

అగుచుక ఉండక = మరలిపోయినది కాంగా, రష్టావు నన తెటిునక్ ద 

దారము దారము గానే కన్పట్ల్టురీతిని, అఖం...డు - అఖండ = దేశకాల 

వస్తు పరిచ్చేద పరహితుం డె, సక్ 2 చిత్ + ఆనంన + స్వరూ 

పుండు = సత్యమును బోధయు సుఖమును స్వరూపముగ6 గల పర 



శ04 నీ కెఠశామాంజ నేయసంవాదము [అత్వా-_౨. 

మాత్ఫు(డు, ఆక: + అజ్ఞానంబువలనక డా తేన్ను6 దా జెలినిక్రొనక 

పోవుటచేత, తనకుక్ = పరమాత్నునక్కు తౌక్ - అ= ఆ పరమాతక్శర, 
జీవుండు ఐ తోంది = జీవాత్మస్వరూపుం డగుచు. గన్నట్ట అనంత 

శంబువక = జీవ భాంతి గలిగిన పీమ్మటు, గ్రీనరువాక్యంబు'చేతకా = 

దేశికేం దుల సదుపకేశ బచనమువలన, నీవు = పరమాత్నుండ వగు నీవు, 

జీవుండవు = జేహేంప్రియాదులతోం గూడిన జీవాత్సు(డవు, కావు = 

అయి యాండలేదు, పకవూర్ల చైతన్య. మ్యాతుండవు = అంతటను నిండి 
యున్న పరిశుద్ధ చ్మిదూపుండవ్వు అని = చెప్పి, ఎప్పుడు = ఏ సమయము 

నందు, బోనకుండు అగుక = బోధింపంబడినవాం డగునో, అప్పుడు = 

ఆశాలమునంచే, అతండు = అ ట్లుపదేశింపంబడిన శిష్యుండు, దేవా... 

(ఛౌంకి - దేవా = స్థూల నూకు కారణ శరీరములయందును, ఇం దియ= 

జ్ఞాన క ర్నేయ్యదియములయందును, (వాణ = పంచ (పాణములయందును, 

మనస్ బుద్ధి చిత్తేఅవాంకార = మనస్సు బుద్ధి చిత్తము అనాంకారము అను 

నంతఃకరణ చతుష్టయమునందును, ఆళ్ళ + (భాంతి = నే ననియెడు (భమ, 

నివ ఇంచుచుక్-ఉఊండక = మరలిపోవుచుండంా, (పత్య...డు=పత్యళ్ 
జీవసాక్షీ చైతన్యముకం కు, అభిన్న = పెజయదికాని, అద్వితీయ = తనకు 
"రెండవది లేని, (వివ్మా చైతన్యమ్మాతుండు = చ్మిదూప మగు కేవల పర 

ఆఉవ్మామే అగుక్ = అవును. ఇది = ఇ ట్లుపదేళింపంబడిన యర్థము జీవ 
(బవ్నా + ఐక్యము = మైని జెప్పీనయట్లు అవిద్యావళమున వేజుగం గన్నట్టు 
చున్న జీవునకును పర బవ్మామునకును ఏకత్వము ఇంకక = ఈమిందను? 
శీంకారో స్వరూ పంబు డా (పణవముయొక స్యరాపమును, ఎణీంగిం 

వదల = బోరంచ చను వినుము = ఆక ర్టింపుము, అని= అని చెప్పీ, ఇట్లు = 

చెప్పంబోవురీతిని అనియెన్ = నుడివెను. 

ఆ. మింద. బెప్పంబడినవడువున ఇడి దార మను జ్ఞానము లేక 

పోవుటవలన నాదారమునందు నారోపీంపంబడిన పా మనుతల6పఫు యథార్థ 



పద్య-౬-3.] టీ కా తాత్చిర్యవి కేపార్థనహితము. ర్05 

జ్ఞానము గల యాప్తున వచనమువలన నివ్యింపరగ్కా శాచారము జారము 

గానే. ననయబడువడువున నద్వితీయమును సద్రూపము చియాపము సుఖ 

స్వమహాపము నగు (బ్రవ్మాము మహిమాయావరణవలన స్వస్వహాపము నసెఆుం 

గక జవాత్మవలెం గనంబడి, విమ్మటు కేశిశేం దుని సదుపడేశవచనమువలన 

కవ (కేల పరమాత్వప్నరూపుండవు గాని, వేవాళ్శవు గావు సుమి” గ 
రు 

ంట నే యి ట్టుప పెకింపంబడిన శష్యుంయ కనకు నవిద్యా 

శప 
భో ర్ ల నరణవలన ోశరరీ న్య ఇం[దియములు నేను, [(పాణములు చేను 

మనస్సు నేను అంతఃకరణ చతుష్టయము చేను - అను (భమ మరలిపోయగా 

నన్న మయాదికోశపంచక గ్యతిరిప్తం చై శేవల కుద్ద ద్మిదూపుండే యగును”” 
paar.) టా (యి 

అను నీ యర్థ మే జీవ్షవకును పరబ్రవ్మామునకును "నేకత్వము. ఈమింద6 

(బణవస్వమాపమును వివరిం చెద నాకర్ణింపు మని మరల ని ట్లనియె. 

అవ. ఇటు తత్త ఫ్ర మసి యను మహా వాక్యార్థమును 
mn యాజి కార్లు 

స్ట - a) by గా ain గయ అ మవరించు, తెచ్చారా జవ(బ హై వ్ట్ము నుపచేశించి ఇక (బణవ 

స్వరూ పమును నిరూపించి తత్ష్వైారా జీవ బహూ దై గతము 

బోధించుచున్నారు. 

వ్, ఘ నతర 'చేహాజాశగద్విశ్వ వె రాజ 

సు లకావమ్యాత వకాకనుగుణభుర్య 

తెనువి[గ వాస్వష్నళ తె జససూ[ తాత @ 

కులు నుశారార్థ మాశలలిత చరిత 

పృథుల కారణ సువు+ ప్తి (ప్రాజ్ఞ స ర్వశ్వ 

రు ల కా రార్థ మౌ$రుచిరవర్ష్య 

సంతతపరి పూర్ణ $సచ్చిడానండాత్భ్మ 

త త్త మూాంకార మాన త్త మూ ది 
వాన వాంటి అవ్ 
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లే. యట్లు గావున వర్ష్మత్రశయాత్మకం బ 

నాత్మరూపక మైన వాశభ్యార్థృ మాట. 

గాను (బణ శవస్వరూపుండ ఫ నే నటంచు 

వెలసి భావింపవలయు నిశర్మ్శులవిచార. జర 

ట్ సుగుణధుర్య = శమము దమము లోనుగాలగల సద్దుణమల 

సంపత్తి గల వానుమానునిడా, నున...లు = ఘనతర దేవా _ వ్యష్టి 

రూపముగను సమస్టిరూపముగనున్న స్థూలశరీరములును, జ్యాగత్ = వ్యష్టి 

ను సమష్టి గను నున్న జాగర ణావ స్థలును, విశ్వ + వైరాజసులు = వ్యష్టి 

స్థూలశరీరాభిమానియు స్యస్టిజా గదవస్థాభిమానియు నగు విశ్వుండును, 

సమస్టిస్టూల దేహాఖ్టిమానియం సమష్టి జా గదవస్థాభిమానియు నగు వెరాజ 

నుండును గల అకా రమ్మాతమ = “జాగరితస్థానో వెశెనరోఒకార; 

(పథమామా తా” అను (శుతినిబట్టి ఆకాకరూప మగు [ పథనుమా[త 

యగును - ఆనం “జాగ రితస్థానో బహికపజ్ఞ సృష్తాంగ ఏ కోనవింళతి 

ముఖ న్థూలభు ఎ వ్వొనరః (పథమకి సాధ”? అను మాండూక్యోపనివ 

చ్చాక్యమువలన నోంకారమునంవలి అకారరూప మగు మొదటి పాదము” 

వ్యష్టి సమస్ట్రాక్శక ముగు న్థూలసృష్టిక్ నెల్ల నభిమాని యగు వెళ్వానరు. డని 

ఫలితము. తను,..ను = కనువిగవ = వ్యష్టి గను సమస్థి గను నున్న నూకు 

శయులు శెండున్కు స స్వప్న = ఆ వ్యస్టి సమష్టి సూ గాక్మ చేవాములయొకట 

స్వప్వ్మావస్థలు రెండును, _తైజస 4 స్మూతాత్శకులు = వ్యా సూమ్ముం గ 

ములయందును తదవస్థ లగు స్వప్న మలయందును నఖిమాని యగు తజ 

నుండును, సమష్టి నూమంగ మల యందును దధవ స్థ లగు స్వరూపముల 

యందును నకిమాని యగు నూ న్యూ తాత్మకుండును నలి, ఉకార _ అర్థము 
జొ౯ = ఓంకారమునందలి ఉఊకారముయొక్కో_ యర్థము అగుచున్నది. 
లలిత వరత = మనోజ్ఞ మైన (పవ రన గలవాండా, అని సంబోధనము. 
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అనంా భహ్న సా గ హూ నని ము [క సెప్పు స్థా నోంతక పు సా గ ఏకోనవింశతి ముఖ? (పవివి క్ష 

భు కజిసో న్వతీయః పాద?” అనియును *ీ “స్వప్న స్థాన మైజస ఉఆకావో' 

ద్ని (జీ మామా తాో  అకిరసు 

మగు కెండవపపాదము, వె 

క తినిబ్వు కీంశారమునంచలి ఉశకా రాత్శక 

మహ్హ్యార్ 4 ముద నూకున సృష్టి కిని తవవస్థ 

"మాను అగ చజసనూ తాత్శకు లగ 

= మనోవారమైన (బవ్వా తేజస్సు గల చున్నారని యు రుచిర - వూ 
శ్ జ 

తద్ గా గౌ ల యాంజనేయాా పృఘల...రుర -ప్పుథుల= గొప్పవియస్స కారణ=వ్యస్ట్రగను 
న 

సమ్కుగను మున్న కారణశరీరములు తెండును నుప = చ నెండు 

కారణముల యవస్థలగు శగాధన్నిచలును (పాడై జ సక్ళేశ్వ కుల్ = ఆశకారణ. 

శరీఠమల అంచ యందును, వాని యవ స్థలయందును (గనముమున నపేమాన ము 

గల రా ఒడును. నీశ్వరుండును గలను మకార - అర్థ సు చెక్ = 

మీంశారమునందలి మకారరూప మగు తృతీయసానము ముయొక్క_ యర్థ మగు 

చున్నది అనలగా EES నః పొట్ట మకార స్పృతీయా మానా” 

అనియు “యత నుహో నక తచన కామం కామయే నకంచన స్పష్నం 

పశ్యతి తత్క్సుషుప్తం సుష ప్రస్థాన ఏకీభూ యకి |పజ్జానభున ఏవాశంవమమో 

హ్యానందభు శ్చేనో ముల్లుః (ప్రా సృతీయః పౌాద:”* అను ; _కుతినిబ 

న్య సమస్టి కాప మగు కారణశరీరములందు ము ౯ వవస్థ బగు గాయ నద 

యందును (గమముగ నఫిమానముగల (పొష్టైండును నీళ్ళ రండును నోంకారము 

నందలి ల్బెలయమా _తాత్మ్మక మగు మకార మగుచున్నారని యము. 

సంతేక...ము - సంతత _ అఖండ మ, పకిపూర్ణ = సర్వవ్యాపకమైన, సత్ 

చిత్ ఆనంద ఆత్మ = సక్యన్వకయూాపమును, స్టదైత్న్యస్వరూపమును, 

సుఖస్వరూపము నగు, తత్త్వము = పరబ్రహ్మము, కీంకారము 'జొక= 

(బ్రవా (వణవము అగుచున్నది. సత్త్వమూార్త = *వలసా త్తి పకగుణమే 

స్వరూపముగం గలవాంజణా! యని సంబోధనము; అనగా ఆఅమ్మాత 

శ్చతుర్ధిే2_వ్యవహారః (పపంచోపకమ శళృవో౭_ కై పత ఏవ మోంకార ఆవ 
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సంవిళ త్యాక్శనాతా్మనం యు ఏవం వేద య ఏవంవేది” అనియుోచాంతః 

(జ్ఞా ంనబహీః (పజ్ఞ నోభయతః (పస్ఞం న్మపజ్ఞానమఘనం నపజ్ఞం నా పజ్ఞం। 

'అవృష్ట మవ్యవవోర్య మగావ్యా మలకుణ మచింత్య మన్యపడేశ్య మై మెకా 

త్య (ప్రత్య ముసారం (3 పపంచోపళచముం శాంతం శివ మె టై పతం చతుర్థం 

మన్యంతే స స ఆత్మాస స విళ్హై యః”” అనియు (శుతినిబట్ట (బవ్మ్నా! పణవము 

యొకు నాల్లవపావము అఖండమును సర్వవ్యాపకమును నత్యస్వరూపము 

శుద్ధవైతన్యస్వరూప పము కేవల 'సుఖస్వరూపము నగు పరబవ్మాము అగు 

ian a శీ తు యే పా జా చున్నడి అని యర్థము అట్టు గావునక = (బవ్మాము ద్రీ తక 

మగు (పణవస్వమాప మగటవలన, వర్ణ (త్రయ + ఆత్మకంబు = అకార _ 

ఉకార _ మకారములు మూడును అనాత్మమాపకము - ఐన = పర 

మాల్మ్మకు ఫిన్నమగు స్వరూపము గల, వాచ్యార్థము = చెప్పందగిన యథా 

గ్రుశార్ణమ్కు అగుటక్ = అమియు౦డుట చేత్క కాను = చే 
నీ వాచ్యార్థ న్వరాపుండ నణటలళేదు, (పణవస్వరూఫుండను = కేవల 

మగు నోంకారము స్వరూపముగం గలవాండన్సు నేను _ అటంచుక్ = నే 

నైతినన్సి తెలిసీ = తోప స్టైడునర్థము (లమ్యార్గమను ఎతింస్కి భావింప 
వలయును = స్వ్పస్వరూపానుసంధానమును జేయవలయున్కు నిర ఇ + 

విచార =పరమపావన మగుతలంపు గలయాంజనేయా, యని సంబోధనము. 

తా. ఓ యాంజనేయా ! విడివిడిగను వెం కత్రీమగను నున్న స్థూల 
శరీర యులును వీనిజాా గదవ స్థలును, వీనియందు€ [గమముగ నభిమానమ గల 

విశ క్యూయయను, విరాట్పురుమ(డును (బవ్మా_పణవమునందలి (పథమపాదరూప 

విని స్వవ్నావస్థలును వినియందు నోలిని నఖిమానులగు తై జసుండును, 
నూ తాళ్ళవండును ఓంకారముయొక్క_ ద్వితీయపాదాత్మక వ మగు ఉకార 
మునకుం జెప్పంచగినయర్థము.. ఇరు తెజంగుల నున్న కారణళరీరముల్సు వీని 
“నుషు ప్త్యవస్థ సలున్కు వరుసగ వీనియందు నఖిమానము గల పాజ్ఞుండును నీళ్ల 



-=క.] టీకాకాత్సర [వ్ చేపాక్ట సహితము. 509 

రండును |పణవనూడాక తృతీయపాడాత్శకముగు మకారమునకుం జెప్పం 
దగిన యు, అంతటను వ్యాపించి సకుము జీకును నానంనమును స్వూ 

ళా pe అవి 

పమణగం గల పరమాత్మయే (బవ్మ్యాపణవముయొక జై ముఖ్యా క యు. కనుక 

మొడటి ఆకార, ఉకార, మళారములు వవాంయును నాత్మ్శస్వరూపము 
ఖు 

గాన్సి తశ్తచ్చరీర తదవస్థా తదభ్సిమానులు గమయగం జెప్పందగినయర్థ 
మగుటం జేసి నేను -గాన్కు నేను కేవల (ప్రణవ స్వరాపుండ నని యెజింగి 

స్వరూపానుసంధానమును జేయవలయును. 

అవ. ఇట్లు సామాన్యముగ' నోంకాకస్వరూపమును 
నిరూపించి, విజేపూకారముగ నిరూవించుచు నకారాదివాళ్యా 

ర (పవిలాష్మక మంబును పరిశుద్ధ (బహ్ము(పణవ లత్యార్థనిర్ల 

యంబును నుపన్న సించుచున్నారు. 

వ, ఇట్లు దేహ్మాత్రయావస్థ్యాతయ తాపత్రయ నుఖ్యతయ కర్మ 
ia ఇ Me g ॥ సరం టా (త్రయ క_ర్తృ్యతయ బుద్ధి త్రయ (శ హతయ ధృృత్[తయ 
గుణత్రయ శ_క్షితయ కాల(త్రయ లోక[తెయ 'చేవ్యతయ 
మూ_ర్తితయ నృ త్తితయ స్టాన్యతయ జీవత యేశ్వర 

ర 

(తోయ విర! తెయ భక్తిత్రయ డీవాత్రయ నేత తయ 
యే న చః వతం తో క్ ] లత తయ ్ఞానతైయ మండల త్రయ ము_క్తి తయాత్మ 
౦ బయిన నర (త్రయం ణబారోవితం జె న వాచ్యార్గ ౦బు 

ats) ఇ ణి కా 

గావున నే తత్సర్వంబుం (గవమంబున నకారంబున నకా 
రంబునుకారంబున ను కారంబు నుకారంబున మ కారంబు 

నోంకారంబునం | బవిలాపంబు నొందించి యంతటం దత్చం 

విలాపంబును విశ్వాధిఘైానంబుం బరిపూర్జ్యంబు. దుకీయం 
బు నతరంబు లయ్యూర్థంబు నయిన కుద్ధోంకారముమా। త్రం 
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వె పకా శింపుము, eu 
రా 

టీ, ఇట్టు = మింద వివరింపబడిన తెజంగున, దేవా తయ = స్థూల 

సూక్షు కారణము లనెడు మూండుళరీరములును, అనస్ట్యాతయ = జాగత్ 

స్వష్ననుషు ఫు లను మూ౭ండవస్థలును, తాపత్రయ = ఆధిభౌాతికము ఆధ్ధి 

చె వికము ఆధ్యాత్మిక ము నను మూడు సంతాపములును, సుఖ తేయ=చవై న 

ముకము వాసనా పా ప్తము, (బహసంబంధము ననుమూ.ండుసుఖ ములును, 

కర్మ్యతయ = ప్రుణ్యక ర్మ పాపకర్మ ఫపుణ్యపాపమి[(శక ర్మ అను కర్మలు 

మూడును కర్త ఎతయ = జీవుడు ఈశ్వరుండు (పత్యగాళ్చ్న యను 

కర్తలు మువ్వురును, బుద్ధి తీయ = స్తే గుణ పథాన రజోగుణ పధాన 

తమోగుణ పథాన యనుమూ:డుబుద్ధులును, (శస్టా్యతయ=సా త్రిక రాజ 

సతామస్మశద్ధలు మూంనును, శకి కయ = ఇచ్చాశ క్తి ఎ జ్ఞానశక్తి _ 

[కియాశ _క్రియు నను శే క్షలు మూడును కాలకేయ = కడచినడియు 

నడుచుచున్నదియు శాంబోవునదియు ననుకాలములు మూండును, లోక 

ప్రయ = జేవభోకము భూలోకము పాతాళలోకము అను మూడు 

బభోళ్లములును, డెన క్రయ = పసువులు - రుదులు ఎ ఆదిత్యులు అను 

జీవతాజూతులు మూండును (వసురు దాదిత్యరూఫులగు విశ్వే దేవులు మువ్వు 

రున్ఫు మూరి తయ = (బవ్మా విష్ణు మహేశ్వరు లనుమా(డుమూ ర్రు 

లును నృ త్తీత్రయ = శాంతము ఘోరము మూఢము నను వృత్తులు 

మూఃడును స్థాన్మత్రేయ = నానీ పదేశము వ్యా నయకమలయు |భూమధ్యము 

స్థ U పస నుప పుల 

యందును! [గ్రమముగ నభిమానము గల వివ్వండు _లెజసుండు (పాజ్ఞుడు 

.నను జీవులు మువ్వురును ఈశ్వర్మ్యతయ = సమస్టిగ నున్న స్థూలనూవ్మ 



పన్వ-౬. ౫] టీకా తాత్పర్యవి శేపార్థ సహితము. 511 

కారణేవాయులయందును సీశేవాములయవస లగు జ్నాగత్స పపనుషు పుల 
of ఫా కో 

యందును వరుసగ నఫిమానముగల వె రాజసుండు సూ(తాత్మకుండు నవ్యా 

hoe కళ్ల పీ చ అ శ ట్ డా 5 సుఖ చున క్కుతుండు వను సీశ్ష్యరులు ముగురునుు విర_క్తి తయ ఇపాలోక నం 

దును-సరలోకనుఖుపునంప.ను - ఇవాపరలోకనుఖమల శెండింటియందునుం 

గల విర కులు మూడును భభ కి,కకు = చావ్యాము ఆంకరము ఐకాంతి 
or. వారి ఓ 

కము అను భ కలు మూండును దీమశయ = వేదో క్రయ స్మ్కత్యు క్షయ 
ml? pre. లో pana) 

ఆణమో కము అను దీడలు మూండును 'నేత్యతయ = బావ్యాదృష్టై 
ఇది! లో my 

సఖా రోం హర్ ne జీ! ఇకో a a జ కమల nat వ గ ర్ట అంతర వృష్టై దిళ్యనృష్టై అను మాడు వృష్టులును (ఇచ్చట న్యేతశట్టము. 
వం క్షి ట్ | క 1 జా 3 pe VOD rt వె ఫ్రై పరమ్యు, అక్య్యుతయ = బహిర్ల మ్యము మధ్యల క్ష్యుయు అంకర్ష క్యు య 

ము పు జాన్యరాయ ౫ నక స) జన్న్వ అను లక్ష్యుములు మూంయను జ్ఞాన తోయ లోక జ్ఞానము కాస్థ) జన్య 
దనయ (బవా్మాక్టానము - అను జ్ఞానములు మాకును మండల్మతయ = 

నూర్యమండలము చం్యదమండలము అగ్ని మండలము అను మూండుమండల 

ములున్సు ముక్తి తీయ = [కమమ క్ జీవన్ను క్తి విదేవాము క్రి - ఆను 

ముసలు వాడును, ఆక కంబు ఐన = స్వరాపముగం గలది యగ్కు 
ఇటలి 

వర్గ త్రయంబు = ఓం కారమునందలి అకార ఉకార మకారయ లనెడు 

మూ౭డక్షరయములును, ఆరోవపీకంబు వనజమూలావిద్య చేత గల్బింపంబడేనదె 

యగు వాచ్యార్థంబు 'కావునక్ = చెప్పదగిన యర్థ మగుటవలన, ఏకత్స 

ర్వెందున్ = ఆరోవితంబయిన ఈ సమ నమయున్ము (కమంబునన్ =వరుస గా, 
య చి 

ఆకాని మనస్ = అకార యునకో( జెప్పందగినయర్థ మునందు, ఆకారం బుక్ 

ఆకార వాచ్యార్థమును, ఊశకారోంబునక = ఊకారముచేం జెప్పందగిన 

యర్థ మునందు, ఉళారంబుక్ = ఆకార వాచ్యార్థ యును ముకారంబునక == 

మకారముచేం బలుకందగిన యస్థమునందు మకారంబుక = మకార 

వాచ్యార్థ మును, (పవిలాపంబుక = లయమును ఒందించి = చేస్తి అంత 

టన్ = వీమ్మట) తత్పశ్రవిలాపంబును = ఆట్లు దేనిలో దానిని లయ 

మొనర్చుటను, విశ్వాధిష్టానంబును, _ప్రపరిచమున కెల్ల నాధారభాక మయి 
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నదియు, పరిపూర్ణంబును = ఎల్లయెడల నిండియున్న దియును తురీ 

యంబును = అకారము మొదలుగ నోంకారమునందుం చైెని జెప్పంబడిన 
మూండుపాదములకంకు నాబ్దవది యగుటంకేసి తుర్యమున్సు అక్షరం 
బును = ఏనాళము లేనిదియు, లమ్యుర్థంబును = లక్ష ణావృ త్తి చేం దోంపట్టం 
దగిన యర్థమున్సు అయిన = అగు, "వద్ధ + ఓంకారమా తంబు కాన్ = 

చని జెప్పీనయట్లు అకార ఉకార" మశారమల వాచ్యార్థములు తమలో? 

చామ లయము నొందుటచేం బరిశుద్ధ మగు శేవలపణవస్వరూప పమునుళ, 

ఆవలోకించి = కెలిసీకొని, నిరంతరంబున్ _ ఎల్లప్పుడును తత్స గయాప 

మాతుండవు = అట్టి కీంకారమునకు లమ్యర్థ మగ కేవల పర్మబవ్మా 

న్వరూపుండవే యగుచ్చు (పకాళింపుము = ఒప్పుము. ex 

తా, సమప్టైగను వ్యస్టిగ నున్న న్టూలనూక్ష స్థ కారణశరీరములును 

యవస్తలగు జూగ తె ప్న సుషుపులును [గమముగ వీనియం ద వీని యవస్థలగు జాగో పన్న నుమ స్తులును | ఛి 
మూనము గల విశ్వ తెజస (పాజ్ఞాలు వైరాజస సూ_తాత్భ కావ్యాక్ళతు 

అను, నత్త (రజి స్తమోగుణములును, ఈ గుణముల సంబంధము లైన వృత్తు 

లును ధ్రతులును బుద్ధులు విశ్వానములును, భ క్షులును దీకీలును జ్ఞానములును 
విర షృలును శ కులును దృష్షులునుు మూరులును మొదలగునవి మొల (బవ్మా అలీ అలి చం ది య 

(వణవమునందలి అకారొ ఉకార మశకాగము లను మూండతరముల చే, 
జెప్పంఒడుచు మహామాయ చే (బవ్మాస్వరూప మగు నోంకార లత్యుర్థమునం 

దారొోషింపంబడీనది గాన్న నీ సమ _సంబును వరుసగ అకార వాచ్యార్థమునం 
ద వరనాన్యాష్థమ, ను కారవాచ్యార్థమునం దుకారవాచ్యార్థమును, మకార 

వాచ్యార్థమునం దు మ కారవాచ్యార్థ మును లయము.జేయ గాం బరిశుద్ధమగు 
నోంకారయుయొక | లమ్య్యర్థ భూతమైన (పపంచమున కెల్ల నధిస్థాన మ సర్వ 
వ్యాపక మై నళింపనిది యె తురీయ మైన పర్యబవ్మ్నామే స్వరూప పము గల 
వాడ వై వెలంగగొందుచుండుము. ఇస 
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మ. అని బోధించిన నాంజనేయు. డపు డా్రత్మారామునిం 

జూచి రౌనా | యనఘా ! యేవరము _క్తిచే నొకట వాశచ్యా 

రంబుః భోం! దోచినం తన్ లత్యూర్థము చూడయణగావలయు 

నం శకం బొబ్బ నాయు క్స్ పంచ్చినకూర్ని న్వినిపింపు భక క్ర 

వకడా ! $ [కేరామ ! సీతాపతి ! ౬-౬ 

టీ. అని = మోదం జెప్పినయస్టు బోధించినకా = ఉప దేశింపంాా 

ఆంజెనేయులయయ = అంజనానందనుంయు ఆపుడు = ఆ సమయమునందు 

ఆక్క + ఆకరామునిక = స్వరూపమునందు నిఠరంతరమును రమించు 

(శీరామచం దునిన్సి చూచి = పరికించి, ఓ - అనఘా = సంసారసంబంధ 

మగణిదేోవము నంటనివాండా ! ఏవరయు క్లిచే” = ఉల్తమ మగు నేవెరవు 

స్వ 
man] 

| చేకన్కు ఒకటవ = వెంటనే, వాచ్యార్థంబుక = యా శు ఆార్థిమును, 

పోక - తోచిన _ అంతక - ఎ= విడిచి పెట్టిన తత్ ్ష్షణమునందేే లక్ష్య ఆ 

అర్థము = ఉపలకీంపంవగిన వా స్తవార్థ్యమును (పరమాత్శస్వ కాప యన, 

చూడక _ కాక్ - వలయు" = అవలోకింపవ వచ్చునో, ఆందంబు = 

ఒప్పకొ = విశదమసనబ్లు ఆయు క్రిక్ = అట్టి వెరవును "హెచ్చిన + 

హరిన్ = అక్యధికమ* మక్క వతో, భక +వు గాదా ఆశి 

తుల యుఫీస్టముల నిచ్చువాండవును నీతాపకీ = లోకమారే యను నీకీతా 

దేవిక శెనిముటివియు నగ్కు శ్రీరామా = [శీమదామచందుండా, వి 

వీంప్రు = బోేధింపుము. 

తా. పెని జెప్పలుడిన తీరున బోధనసేయంగా వి; వానుమానుండు 

(శీ రాబుచం,దుని నవ వలోకీంచి (పకృతి సంపర్క మాప మగు దోవమము లేని 

మహాత్ఫుడా శీ “త్ర ర్తి షమి స్యాది మహావాక్య ములయొక్క_ వాచ్యార్థమును 

విడనాడి, లమ్యుస్థ మును (గుజేయగు నర్థమున్సు, చేను [్రహింపందగిన నుంచి 

సాధనమును నాయందు మిక్కుటమ నక్క_.టికము నుంచి, తేట త్చెముగ 

ఏఏ 
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చాకు బోధింపుము. నీభ క్షలు నిన్ను దేనిని గోరిన, డానినెల్ల నాసంగుట్ర 
నీకు బిరుదు గదా? ఇఇ 

అని తనపదపద్శాములకు 

ఘనభ_క్షిని వందనములు $ గావించు మహః 
తుని హనుమంతుని గని యి 

ట్లసియెన్ (శ్రీరామ చందు + డానందమునన్. ౬౭ 
జీ, అని = ఈణీతిని పలికి తన + పద 4 పద్మములక్రున్' = లేన 

మొక్క యడుగుందమ్ములకు ఘన భ కిన్ = మిక్కు_టమగు భ కితో, వంద 
జములు = (మొక్కులు కావించు ఎ మహాత్మునిన్ == ఒనరించుచున్న 

మవానీయు (డగు నాంజనేయునిని, కని = పరికించి, (శీరామచందుండు = 

జానకీపత్కి ఆనందమునన్ = సంతోనముతోో, ఇట్లు = చెప్ప. బోవురీతిని, 
ఇెప్పన్ + తొడంన్ = పలుకుటకు వూనుకొనియొను, 

తొ, “పెని జెప్పినయట్లు విన్న వించుకొని తనయొక్క పాదార 

విందములకు జోహారులు గావించుచున్న వానుమంతుని దయతో నవలే 
కించి (గశ్రీరావచందుడు సంతోషముతో నీ తెజంగున నుపచేశింప 
మొదలు పె క్టైను, 

౬.2 

సీ. అన్నజసంభూత $ నున్న వర్ణిత మగు 
తను వన్న నుయకోశీ $ మనలో నొప్పు 

(బాణక "రేం దియశపంచకంబులు గూడి 

విను (పాణనుయకోశ $ నున దనరు 
జ్ఞా నెం డియో వేత $ మాననచి తంబు. 

లును మనోనముయకోశ ఫ్ న మనలో. జెల్లు 

శ ద్దాదివిషయపం$ చకసమన్విత బుద్ధి 
విజ్ఞానమయ మున $ వెలయుచుండు 



పద్య-౬.౮-.] టీకా తాత్పర్యవి శేపార్గనహీతము, 51 

"తే. మోహెబ్యియమోం నస మోందన్న త్రి 
a 

ంయుతోరునవము _నృవృశశ ఫ్ పపంచ 

శారణానాన సవిద్యా౨ ధక కారపటల 

మంచి తానండముయకోక క మనం దను. జరా 

టీ, అన్నజ = నంఘాతము = అన్నిమవలన జనించెకు శక కో ణిత 
ములకలనం బుస్పైనదియు, ఆన్న + వితము = అన్నముచేక ౫ పెద ము ఆటా స 

డ్డి 
నదెయుు అగు = తనువు = అయిన ఘూలవేసానా అన్నమయపోళశము = 

డు ఫో 

అ. అన్న వికారమగు కోశము (వకవ వనం గప్పునడి గానం గోశ మనం 

జు, } జవను క్ష ఆ కా అ ల ప 

[పాణ వ క కేం డయ 2 పంచకొందుము = (పాఃణకా2పాన వ్యానో జా 

సమావము లను దు వామునులును, వాక్చాణిపావపాయాపప అగు ఇదు ॥ 
fp forms 

కళ్ళం దియములున్కు గూడి = కలం, 'పాణమవపకోశము = పాణ లు 
గ 

(పచుర మస కోవకు, అనక - కకొ - తనకున్ = అస కేర్తునో 

వ. ఊపే ie 

కూడుకా౫న్క, మానసచి బులు = సంకల్ప విక ల్బాళ్మిక మస మనస్సు, 
కాజీ జ్య జట క త స్ అలం తా మ లు జ ల య్ సి న్ 

చైన్ టు ఎ వ జో దై a ఖ్ NEw ర్న 

మనోవికారమగు కోయు, ఆనక - కక్ _ వెల్లున్ = అను నామముతో 

£9 ౮ రాలి ల్లుచున్న దె; శబ్ద + అది  వివయ 4 పంచక + సమని న్విక ల. బుద్ధి = 

శబృస్పర్శ్భరూపరసగంధ ము లనియెడు విషయము శౌ లై డెంటితోం గూడుకొని 
నిశ్చ యాత్మికయగు బుద్ధి యను నంతఃకరణఫానము్కు ? విష్ణైనమయముజ=విజ్ఞాన 

మయ్హయకోశము అనక వెలయుచుక ఉండున్ = అను ేరుతోం (సిద్ధ 
మగుచున్న ది మోవా... పటలము - మోవా4+జ = ప త్తవ్యామోవహమువలనం 

గలిగాడు (వీయ + మోన + (పమోన = తాను కోరి మున్న వస్తువు కన 
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ఐజిననోడసే పు క్లినవార్ద ము (పీయమ్కు అట్టి వస్తువు దొరకుటవలన౬ గలుగు 

చానందము మోవమ్కు అట్లు దొరకిన వస్తువు ననుభవించుటచేత జనించిన 

(పీతి (ప్రమోదము, అనునట్టి, వృత్తి = మానసిక వ్యాపారములతో, 

సంయుత = కలసిన, ఊరు = విస్తారమగు, నమస్త 4 దృశ్య + (ప్రపంచ= 

చూడంబడుచున్న [పపంచమునకేల్ల, కారణ = మూలమైనదియు, అనాది= 

తనకు మొదలు లేనిదియు నగ్కు అవిద్య = మూలాజ్ఞానమనియెడు, ఆంధ 

శార 4 పటలము = కటికిచీంక టిపిండు, అంచిత -- ఆనందమయకోళము = 

అటి ్ యామోహమునందు చి త్తవృత్తు లేవియు లేమింజేనీ సుఖమయ మగు 

టే నొప్పుచుక్న ఆనంద[పచుర మగు కోశమ్ము అనక" - కన్ - తన 

రుస్ = అను నామముతో విలసిల్లును. 

తా. (పతిజంతువును భుజించెకి యాహారప దార్థముయొక్క్క_ సారము 

శుక్లశో ణిక ములు గా మాతునుు అట్టి శున్తకో ణితముల సంయోగమువ లన 

బుట్టి అన్నరసముేత నే “పెరిలోడు మేశు అన్నమయకోశ మనియు, 

[(పాణాపాన ఇ్యానోదాన సమౌనము లను ,నైదు (పాణవాయువులును 

ఇాక్చాణిపాదపాయూపస్థ లను చైదుకర్శేం దియములును గలసి (ప్రాణమయ 

కోశ మనియు, త్వ కతు కోత జివ్వో(ఘాణము లను నైదుజ్ఞానేం 

దియయులతోం గూడిన సంకల్ప వికల్చార్మక మగు మనస్సును. జలశరూప 

మస చిళము నను నంతఃకరణఫాగ ములు శెంకును మనోమయోళ 

మనియు, శబ్ల స్పర్శ్భాయా పర సగంధము లను వైదు విషయములతో. గూడిన 

నిశ్సయాత్శిక యగు బుద్ది యను నంకఃకరణఫాగము విజ్ఞానమ యకోశ 

మళయు, చి త్తవ్యామోవామువలనం గలి గెడు నభ్ళీన్స పదార్థ సం దర్శన జనిత 

సుతోవయాప మగు (పీయమ్బు కామికౌర్గలాభజన్యవార్గయాప మగు 

మూదము, ఇష్ట కామ్యార్థానుభ వ జనిక పీ కియాప మగు (పమోదము - నను 

చి శ్తవృత్తులతోం గూడుకొని విఫులమగం గన్నట్టుచున్న్న ప్రపంచమున కెల్ల 
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హీతుభూళతమై తుది మొదలు లేని యాలాజ్ఞానయాపమ'ప కటికిచీకటి 

వీండు ఆనందమయ కోక మనంబడుచున్న ది. జ_౮ొ 

సీ, మహనీయకలితాన్న కమయకోశ మగు నాత్నుం 
డని పల్ము_దురు కొంద $ ఆజ్ఞా లగుచు 

నుహి తేం| డ్రియ( పాణశమయకోశ మగు నాతు( 
డని పల్క్ము_దురు కొంద $ అజ్ఞా లగుచు 

మంజులత రనమునోశమయకోశ మగు నకు a 

డని పల్కుదురు కొంద శే అజ్ఞ లగుచు 

మానితవిజ్ఞానకను యకోశళ ముగు నాత్ముం 

డని పల్కుదురు కొంద $ ఆంజ్ఞు లగుచు 

తే, న్తుష్తియం చేమి దోంపని $ శూన్యత త్త 
మాతు డని పల్కుదురు కొంద $ ఆజ్ఞ లగుచు 

రూఢి నానందనుయశోశ రూపు డగు మ 

హాతుం డని పల్కుదురు కొంద $ ఆజ్ఞా లగుచు, ౬౫” 

టీ, కొందటుం = దేహాత్మవాదు ల ఏనా కులు, అజ్ఞలు ఆగు చుక = 

ఆక స్వ హాపనిక్షయజ్ఞ నము లేనివా రె, మవానీయ = స్థూలయాపమున, 

కలిత = ఒప్పుచున్న్మ్క అన్నమయకోశము = ఆన్న వికారమైన కోశమగు, 

ఆత్ముండు = పరమాత్మ, అగుక = జొన్కు అని పల్కుదురు = 

నుడువుచున్నారు కొందణు = ముఖ్య పాణాత్మ వాదు లగు మటికొం 

దబు, మహిత = కొనియాడందగిన, ఇంద్రియ = కర్మం డియపచుర మ 

(పాణమయకోళ ము = (పాాణమయ మగు కోశము, అత్ముండు = పర 

మార్చ, అగుక = అగును అని పల్కు.దురు = అనుచు వచియించుచు 

న్నారు కొందటు = ఇంక6 గొందజం, ఆత్ముండు = పరమాత్మ, నుం 

జులతర = మిగుల మనోవారమగు, భునోమయకోశము = మనస్సు పథాన 
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ముగం గల కోశము అగును = అగుచున్నా6డు అని పల్కుదురు = అః 

చెప్యుచు న్నారు, కొందఆు = విజ్ఞా నాత్మ వాదులు, మానిత un విజ్ఞాన 

మయకోశము = పొగ డ్లగనిన విజ్ఞా నార్మక మగు కోళ మే, ఆత్ముండు = 

పరమాత్ముడు, అని పల్ము_దురు = అని వ క్కాణించుచున్నారు; శాం 

దజు = కూన్య్వవాదులుు ను క్షియందు = గాఢనిిదయందు, ఏమిదోంపని = 
శీ నా in "A జగ ఏమియును పొడకట్టనట్టి, శూన్యత త్త గమ = శుస్టకూన్యమగు స్వరూపమే, 

ఆత్ను;డ. = నస్తుత గమ్య ఆని పల్కుదురు = అని వచించుచున్నారు, 

కొండు = మజియుంగొందజు, మహాళ్ళుండు = పరమాత్సు(డు, ఆ 

నరిదవహయకోశ రూఫ్రయ = ఆనందమయకోళ మే స్వరూపముగల గల 

వాండు, ళూడైెన్ = నిశ్చయముగా, అగును = జె"న్కు అని పల్కుదురుణ 

అని నుడువుచున్నారు అజ్ఞ లగుచుక = ఆ త్ళానాత్మవి వేకజ్ఞానళూన్యులు 

అను నర మంకటను సమానము. 

ఆజ్ , తౌ. “అన్నం బ హ్మాతి వ్యజనా దన్నా గ్ష్యైవ ఖల్చి మాని భూ తాని 

జాయే అన్నే జూతొని జీవంతి అన్నం[పయం త్యఖిసంవిశంతీతి తస్మా 

దన్న౦తదుచ్యత ఇతి” అన్నమువలన'నే భూత జాతములు జనించుచున్న వి; 

అన్నముసలన నే జీవించుచున్న వి తుద కన్న ములేక నశించుచున్న వి గాన 
నన్న మే పరనూత్మ్మ యనుకొనుచున్నా రు; (కొందటు =) మచీయు౦గొం 

దజు, పూకో (బహ్మేతి వ్యజానాల్ ” అను మొదలగు _్రుతినిబట్టి 

(పాణ మే [బిక్ళా మనుకొనుచున్నారు, ఇంక గొందటు “మనో (బ్రహ్మేతి 
వ్యజానాల్ ” అను మొనల (శొతిని బట్టి మనన్సే (బవ్నా మనుకొను 
చున్నారు, చేళొెకకొంనఅు “విజ్ఞానం (బ్రహ్మేతి వ్యజానాత్”” ఆను 

మొదలగు (శుతినిబట్ది విజ్ఞానమే (బవా శ మని చెప్పుదున్నారుు మతియుం 
ందజు “ఆనందో (బహ్మేతి వ్యజానాత్”” అను మొదలగు (శుతులను 
ఎట్టి సమ స్త్యపపంచమునకుం గారణ మగు మూలావిద్య యను గాథాంధ 
కారరూప మగు నానందముయకోేళశ మే సరమాతు డని వచించుచున్నారు; 
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మజీయుం గొంచబు నుషు ద్ర స్రవస్థయం 'జేమయు( దోపట్టదు గాన సర్వ 

శూన్య మాత శ్రైసహాప మని వక్కాణించుచున్నారు, ఇందడలు నిన్నివిధ 
ముల ననుకిొనుటకో మూలా జ్ఞానమే కారణము, ఇడా 

న గెండఅు బాదింకును 

తా ఉని యెజులసేవాజ్ఞత "బేచ్, ౭ uv 

టీ, ఈ + ధరన్ = ఈపుడమియందు, కొందజు = కొందటు 

నరులు పరిపూర్ణ + ఆక్కుండు = పరమాత్ముడు అంతటను నిండియున్న 

స్వరూపము గలవాడు అని = అనుచు, ఎటుంప + (చె షెతే = తెలీని 

కొనందగిన వివేకము. లేమిన్ = లేకపోన్చట చేతను, పరమాణువు అను 
చుకొ = “అశో రశయాన్”” అను _్రుతినియు డా ఇందియములకు గోద 

రము గాక యనుమావైకవిషయ మె పరమనూక్ష్ము మగు నణువు స్వమాప 

ముగం గలవాం దనియు మధ్యమ పకిమాణుండు = పరమాయివునకున6 
(దసనేణువునకును మధ్య నుండు ద్వ రిణుకయు స్వమయాపముగం గలవా 

డనియు, పరుడు = పరమాత్మ, విభుండు అనుచును = వ్యాపక స్వమా పుం 

డనియుక్కు వాదింతురు = తేముకీను తర్ము_ యులకు ననుగుణముగ వాదన 

జేయుచున్నారు, 

తౌ. కొందటు నై యాముకులు శకేవలానుమాన్న పమాణయునుబ ని 

పరమాత్మ పరమాణుస్వరూపు. డనియు, వ స్టణుకస్యమూపుం దనియు 

విభు వనియు. జెప్పుచున్నారు, ఇట్లు చెప్పుటకు పరమాత్మ సర్వ పరిపూర్ణ 
స్వరూఫుం డని తేలిసికొనందగిన వివేకము లేకపోవుటయే కారణము, 

ఇంటియందలి చిన్న కన్నములలో సూర్యరళ్ళి వ్యావీంచి యున్న వుడు 
చూడ బడు కడునూక్ళు ముగు నేణువులో నాజవపాలు గాని యొనిమినవీ 
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పాలు గాని మధ్యమపరమాణు నగును. దీనికే ద్వ్య్యణుక మని పేరు ఈ 

ద్య కణుకములో నాఆజవపాలు గాని యొనిమిదవపాలు “గాని పరమాణు జనం 

బడును, ఇదియే యాత్మస్వరూప మని తార్కి కమతము. అసంయు క్ష 

పదార్థ మాత్మ కాదనియు పరమాణుద్యయ సంయోగరూపమగు డ్య్యణు 

కే యాలత్మస్వరూప మనియు. దార్కికమక భేదము, ౭0 

తే. మజియు( జిదూపుం డనుచుం గొంఫదజు గణింతు 

రలఘుచిదచిత్స (తాపకుం $ డండు కొంద 

అరసి స(దూసుం డనుచు6 గొం4దబు వచింతు 

రాత్మ నెజటుంగక నిజవీిమోశహాంధు లగుచు. ౭౧ 

టీ. మతియుక = ఇంకను, నిజ + విమోవా + అంధులు = 

తమ్ము జుట్టుకొనియున్న యజ్ఞ నాంధ కారము చేత (గుక్టివాం్యడు, అగు 

చున్ = ఐనవారై, కొందజు = కొందటు నరులు ఎఅు (గక =ఆ త్మానాళ్ళ 

వివేకజ్ఞానము లేక్క ఆత ఇన్ = పరమాత ను చిదూపుండు= కేవల చెతన్య మే 
స్వరూపముగం6 గలవాడు అనుచున్ = అని గణింతురు = ఎన్ను దురు 
కొండఆం = ఇంకంయగొందబు, చిద చిశ్స (మాపకుండు = చెతన్యము జడము 
వను రెండును స్వమాపముగం గలవాడు, అం[డు = అనుచున్నార కొం 
దజు = మతీయుం గొందలు, అరని = యోచించి సదూఫుండు = కాల 
(లయమునందును నళింపని యా-కారయ గలవాడు అనుచుక్ వచింతురు= 
అని చెప్పుచున్నారు, 

తా, పరమాళ్షుండు సచ్చిదానంద స్వరూప్పు డని తెలినీకొనం జాలక 
శొందటు స్వ కీయమగు మూలాజానము చే (గ్రమ్మంబడి (గుడ్డివాం డయి 
"కేవలవై కన్య మే స్వరాపముగ6 a అ గలవా? డనియు, మతీయు. గొందజు 
చిదచిత్తులు ండును నాకారముగం గలవా డనియు ఇంకం గొందటు 
శీవల స్మదూపుం డనియు. బలుకుచున్నారు. ౭౧ 
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క, కావున సచ్చిత్సుఖమయ 

భావాతీ తాద్య యాత్మ శేష పరతే ర్త మ ఎ సం 

భావించి తే తెలియండెవ్పెదం 

గోవలమతిశో (౧హీంపు క కళాఫీశా, 29 

టీ, కావునన్' = పలువురు పలు తెజంగుల నాత్శవిషయమయి చెప్పు 

చుండుటచేక్క, సల్ ...ము - సత్ = క ల్మతయా బాధ్య మగు సత్యత్వ 

మును చిత్ = జడవిలక్షణ మగు పరిశు చైతన్యమును సుఖ = దుఃఖ 

విరహీత మప నఖంజానందకున్యు మయ = (పచురముగం గల (స్వరూప 

ముగం గల, భావ 4 అతీత = పరిద్భుశ్యమానవస్వవులకం కె విలక్షణ మైన 

అద్వయ + ఆక = అనై వత్ స్వరూప ముగు, పరత క్ర పృయుక్ = పర 

(బవ్మామున్యా సంభావించి = ఆలోచించి తెలియన్ వెప్పెవన్ = బోధిం 

చున బ్లుపదేశించెదను, కీశాధీశా = వానరవర్యా కేవల మతిబేన్ = ఏకా 

(గబుద్ధితో, [(గహింపును = తెలిసికొనుము. 

తా. ఓవానరో గమా! ఆంజనేయు(డా ! పైని జెస్పినయబ్లు పర 

తత్త్వ్యమునుగూర్చి పెక్కుండు ెక్కురీతుల నుడువుచుండుటం జేసీ సత్య 

స్వరూపము జ్ఞనస్వ మాపయు నానందస్వరూపము కనంబనుచుండెడు 

పదాశ్లములకంకే విలకేణ మమునదియు “నచ్విళయో పై నై కశ్చన” ఆను 

మొదలగు శోతులవలనం దనక ౦కు వేజోొందు తేనిడియు నగు పరమాత్మ 

యొక్ళొ_ చా సవరూపము నాలోచించి నీక బోధ పడున ట్లుపజేశించెదను, 

తదేశాయ ర్రచి కముతో విని తెలిసికొనుము. 2౨ 

మహా[స గర. 

ఘటము న్వీషేంచువాం. జేశగతిని ఘటము దాతేగాక 

వేతన భంగిన్, బటుదేవా(డ్రప్హ నై చిత్చరమ సుఖమయ 

ఫశ బహవ్మామైనట్టినే నె న్నంటికిన్ దృశ్యంబు మాూాయాశనగర 
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సము మసశన్నామరూపాత్మకంబున, గుటిలావి ద్యాకృత 

చాఫకులద మగు దనూశకోళశముం గాను వత్సా! 2. 

టీ, వత్సా= పుతాధికండ నగు నో యాంజనేయాా భుటముక 

కడవను వీశీంచువాండు = చూచుచున్న మనుజుడు ఘటము = ఆక 

డను తాకొ = తాను, కాక = కాక్క ఏగతికొ = ఏరీతిని, వేఆు - ఐన. 

భంగిక్ = కడవకంటి పెజవాం డగుపగిదిని పటు + చేవా 2 (దష్టను- 

ఐ = స్థూలమగు మేనునకు సాకీ నగుచు చిత్ ...ము-చిత్ 4 పరమ _ 
సుఖ + మయ + (బివ్మాయ = క్జునము సత్యము ఆనంనము స్వరూప 

ముగ గల పర[బవ్మాయు, ఐనన్ + నేను = అమియున్న చేన్కు ఎన్న 

టికి = ఏనాంటికిని, దృళ్యంబును = (దష్టవ ఘటాదికమువడువున 

గోచరమగునడియు, మాయానగరసమము = గంధర్వనగరమున కెన మొన 
డియు, అసత్ (+ చామ4రూప + ఆత్మకంబుక్ = = కల్పితములె పెన నామ 

కోయములు నాకారములు స్వరూపముగ. గలదియు, కుటిల + అవిద్యా + 
కృతంబు = వంకరగనున్న యవిద్య చే జేయంబజినదియు, ఆకులదము = 
చిక్తివెకల్యము నొసంగునదియునగ్యు తేరూక్రోశయు = అన్న మయనుగు స్ధూల 
శదీవము కాను = అయి యుండను, 

తా (శ వణధారణ సమర్థత గల యో యాంజనేయూ ! కుండను 
జావెడు దు మునముమ్యుం జాకండళంచె పెజవాలడై యుండునట్లు స్థూలశర్రీ 

రము మొదలగు నుపాధులకు నెల్ల సాక్షీనై సచ్చిదానందస్వమాప మగు 
పర్యబవ్మామునకు నేను పరిదృశ్యమాన మును మిథ్యాభూత మును మాయా 

కల్చితమును వినళ్యరము అగు నామమహాపముటే స్వరాపమయుగం గలదియు 
దుఃఖభూయిస్ట. మగుటచే మనోవి వై కొల్యము నిచ్చువదియు నగు నీన్థూల 
శరీరరూప మగ నన్నమ యకోళము నెప్పుడును గానునుమో. "4 3 



పద్య-౭5.] టీకా తాత్పర్యవి కేపార్ణ సహీతము. ర్2శి 

వు. సముతకా మేను నెఖుంగసచండమున నీశన సర్వం దియ్మ పాణ 

చి, _క్తేనునో “హంకృతులం గమంగొనుచుం జె జై శతన్యంబు నై సా 

యొష్పు నే, ను నురుత్పు, క్ర త తవం! సయాడకము నెంశదుం 

గాను నాకిక ల ,య్యమ లొ వానిడన్ని పణ్తాశములు జా 

ఫ్ గ్త్సు లం చాయ. . ౭2లో 
టి నమ 

టి. మరుత్ 4+ పు), = కరువలిప్టు , సమశిన్ = సరిశ్యా 

చేనున్ = న్తూలశకీరముమ్సు చెజుంగు 2 చంవ ననన = వెనుకల జెప్పీన 
ఖి 

యు సాక్షీ ౫ నాకింక “పెజయదడి యః తెలినికొను_ పగిది? 
గ మొల 

| ఉల జర 
ఈ...లన్ ఆ చ = వం కనంబడు మన్న, సర్వ = సమస్పములైన 

ఇం; దయ = హా ఢోం ది యగుల గా చై దిటిని క ర్నేర్యదెయ ముల ఇ చటిని 
ఓ Ep 

[పాణ = పాణయు మొదలగు వాయుపంచకమును చి క్త+౭మనస్ + 

అవాంకృృకులన్ = మనోబు వప్రవిత్తావాంకారము లను నంచికకరణ చతు స్వ య 
| అనో 

మును కనుంగొనుచున్ = సాకీనె విళోకించుచు, చె తేన్వంబున్ ఏఐ 

ఒప్పు4- నేను = చిత్సె (రాప్పుడ నగుచుం బకాశించుచుష్ను నేను తత్ + 
భల రు సం స 

ఇండియ + ఆసకమసు = ఆ ముంది ములు మొవలగు [పాణమయ మనో 

మయ విజానమయకోళ యులు ఎందుక = ఎవ్వుడున్కు కాను = అయి 
భా 

ఇమం దడ "౧, వాని + జని + పకాశములు = ఈ ఇం! ఇరు బు ెనుదలగువాని 

మొక్క. పుషస్తువును వినాళ పను, జూ గల్ “= ను పులందుక్ = జాగ య 
క్ 

ముల నొ pa ల ఇల తో శా జ దనపయందును నుపు స ఇవే స్థయందున్ను ఆరయన్ = నరుపగలం జాడర్యూ, 
er పీ 

జ్ లాల్ 

ను = చూడ యబసునవి యగును. 
య్ క్ 

తా. పెని జెప్పీనయళ్లు స్థా శరీర ము నాకు శేనఫకాక మగుట బే 

చానికి నేను విలక్షణుండ నై సాకీనగుచు జెలికికొనురీతి్ళ నా కిట్లు గోచ 

రము లగుచున్న పది తెజంగులం గల ఇం; దియ ములును, ప్రాణము మొద 

లగు వాయువు లైదును, మనోబుద్ధిచి త్తావాం కారయ లను నంతఃకరణ 



శ్2కే వీతారామాంజ నేయసంవాదము [అఆత్యా-_౨. 

చతుస్తయ కును సాక్షీనై చూచుచున్న చ్యిదూపుండ నగుచు వెలుంగు చున్న 

చేను కీవాయునందనా! ఆ ఇం(ద్రియములు మొదలగునవి యెొన్నండు. గాను 

గావున నా యిం[దియము లు మొనవలగు వానియొక పుట్టువు జా(గదడ 

వస్థయందును, వినాశము సుమ ఫ్ట గవ స్థయందును. నాకు గోచరము. అగ 

చున్నవి. ౭౪ 

అవ. “ఘటము న్వీషీంచువాండు.. అను మొదలగు 

వాక్యముతో సామాన్యాకారముగ మహదాది కార్య కారణ 

సంఘాతమునకంకై సాఖీ.వైెతన్వము విలక్షణ మైనదని చెప్పి, 

“సముతకా మేను” అను మొదలగు వై వాక్యార్థముచవేత 

సూకుశరీరమునకంు సాశ్నీ చైతన్యము భిన్న మైన దని 

వక్కా_ణించి, ఇప్పుడు విశేషా కారముగ బాలబో ధారను గృహ 

శ్నేతారామాదికమునందలి స్వత్తాభిమాన నిరసన పూర్వక 

ముగ సావీ,స్వరూపమును వినరించుచున్నారు. 

సీ నామందిరం బిద $ నానువర్ణం బిది 

సనొతెల్స మిది యని 4 నరుండు దాను 

దన్శుందర సువర్ణ 4 తల్పంబులకు విల 

తణసాన్న యె యవి 4 గానిపగిది 

నాశరీరం బివి $ నాయిం[దియను లివి 

నా(పాణ మిది, యిది $ నామనంబు 

నాయహంకృళి యిన $ నౌబుద్ధి యిది యని 

బహువిధదృశ్యరూ$ పసుల నెల్ల 

కే, నాయవి యటంచు. చెలిసి నిశర్ణ యముసేయ 

నేను దత్త చ్చరీరాదిశేనిఖలవ స్తు 



పద్య-౭౫] _ టీకాతాత్పర్యవి శేపార్థసహితము. ర్2క్ 

సంఘమునకు విలశుణశసామ్ నగుదుం 

గాని యిం బటెపయును గాను ఫ వాదే ప, zx 
డు 

క ఇద = ఈ కనంబడుచు చున్నది, నా మంపిరంబు = నాసంబంట 

మైన గ్నవహామ్ము జడి నాసువ్య దిబు = జయ? నవామొక శ. బంగారు ఇది 

నాయొక్ళ.. షాన్పూ, (తబ్బం శ య్య్యాట్టదారేషు అను bm) 

వాతల్పము = 2 జ 
ద 

నిమంటువుచే లకణావృ త్తొవిబై బార్య యనియు ఇస్ధమ్యుజుక్కు + న రండుజు 

అమకొను మనుసుమండు, తత్ +మందిర + నువళ్శ + గల్చములకు = నోనకు 

శేషభూకమయు వా జడా క ఆమా యిలా బంగారు పొన్ను మొదలగు వానిక్, 

విలక్షణ సాకీ ఐ = జనత జడ లె తాకు జగ దృశ్య ధర్మ సు ల్రకో వ్యతి 

రి కముౌన స్య్యుజ్జానాదెనా సవల కణములు గల సాక్షీ స్వమాపులైన, 

తాను = వురుషుండు, అవి కానిపగిడిక. = ఆ యుళ్టు వెంవలననవి కావం 

డునట్ట్లు ఇది నాళరీగంబు = ఇయ్యది నామేను, ఇని నామిం దియములుజ 

చతుస్సు వెంవలగు నీ్యపి నాసంబంనముై న కరణనులు, ఇది నా 

(పాణము = ఇది నాయొక్క (ప్రాణమయ కో కము, ఇడి నాదునంబు = 

ఇది నాయొక్క జెందము, ఇష నా ఆవాంకృతి = ఇ య్యది నాయొక శా 

అవాంకారగ.మె ఇది నాబుస్థి = నిశ్నయాత్శిక యగు నాబ్బు ఇది, 

బి బహుదిక 2 వృశృ4+ హాపములన్ ఎక్ = పలు 

తెజంగులం గన్నష్టుచుండేడు న్ని ా కృతుబన్కు నాయవి యటంచుక = 

నానస్టయందు నావ సుంబంధెంచియున్న  ననుకొొనుచు తేలని = 
గ 
ల ఖై 

ళీ 

సన్దురూప జేళములవలనను కా పస సరిలీ బనమువలవను గలిగిన సదస సద్వివేక 

ముచే నాయాదృశ్యవస్తవుల సృరూపము నెజింగి, నిష్ట్రాయము చేయక" = 

మననముచేత నిది సత్తు ఇయ్యది యసప్త అం స్వస్వరాూఫమును నిశ్చయిం 

పంగా, నేను = కేవల పరపస్తుస్వరూపుండ నగునేన్యు తత్ +తత్ 2 

శరీర ( ఆది + నిఖిల + నస్తు + సంఘమునకుక్ = ఫ్టూలనూమష్మకారణళరీరములు 



526 నసీశారామాంజనేయసంవాదము  [ఆశ్యా.. 

జుడలగు నమ స్తములై న దృశ్యములగు పదార్థములయొక్క_సముడాయష 

నకును విలక్షణ4 సాక్షీని = ఖిన్నమగు సౌతీస్వరూఫుండన్సు అగుదును 

కాని = నయుంటిని కాని, అందున్ ఇ ఆశరీరాదులగు దృశ్యవ స్తువులలో, 

ఎడియును గాను = ఏమయుక్కాటియు Kk నై యుండలేదు, వానరేంద = 

వానరో శ్రమ(డగు నో వానుమానుడా యని సంబోధనము, 

శతా. సాధారణముగ లోకమునందు ఈ యిల్లు, ఈ బంగారము 

మొదలగు సొతులు, ఈభార్య మొ వలగునవియెల్ల నాసంబంధము లె యున్న 

వని యనుకొనెడు మనుష్యుండు తేనకు శేషభూతేములై న యాగ్భవా 

శ శారామదారప్రుకోదులకు వేఅంగ నుండ్కి దిస్తయె యాగృహాదులు 

శాకయుండునటు ఈచేవాము - ఈ యిం[దియములు - ఈ (పాణము _ 
sa) 

ఈ జెందము - ఈ యవాంకారము - ఈ బుద్ధి మొదలగునవి యెల్ల దన 

సంబంధమునౌా యున్న వని శరీరము మొదలుగాలగలవాని నన్నిటిని తనవిగా 

నజ్జానావస్థయం దనుకొనుచ్చు. (బవ్మాక్టానసంప త్తి గలిగినతోడ చే సద 

సద్వస్వవిచారణను ఇావింపలూా నేను శరీరము మొదలుగా. గల ఆయా 
టీ 

పరిదృశ్యమానములగు పదార్థముల కెస్ల దప్టనె, వేజుగ నుంటినిగాని యీ 

పదార్లములలో శోడియునుగాను_ సనేకద్యా యనృళజడాతికములై న యా 

శరీ కాదులు సచ్చిదానంచాత్మవండ నైననన్ను సంబంధించి యుండలేదు, 

అవ. ఇట్లు సావీన్వరూపమును నిరూపించి చిదూప 

మును బోధించుచున్నారు. 

లే, బుద్ధ వాం కారములతోడిశవాందుం గలిగి 

నేను నే ననువాండను $ గేనునుముు 

నేను నే ననువాండను $ నే నటంచు. 

చెలియంబడువృ త్తి నెతిగాడి$ తెలివి నేను. 



చ 
పద్న-2౬..] టీకాతాత్సర్యవి శేషార్థసహితము, ల్27 

టీ, బుద్ది + అవాంకారముల + తోడి+ పొందున్ = నిశ్చయాత్శిక 

యగు బుగ్ధితోను జేజవాడులంయందలి యఖభిమాననమూప మగు నవాంభావముల 

తోను తౌదాత్మ్య్యమును, కలిగి = పొంది నేను నేను అనువాండను = 

అక్ఞానముకోత "స్వస్యరూపమును చెలియ లేక) శరీరము నేను - ఇర్మదియ 

యములు జీన్సు. నీను పోయితిని నీను చూచితిని అనుకొనుచుండెను జీవా 

తము వేనుమము అ ేచేనుమో, మచయుూ, చేను నేను అనువాండను = 

మిని వెవ్నీనయిట్టు సము ను  అనుకొనునరుంటెను జీవాత్నుడ * స్ ను 

అట:ంచున్ = పరమాత్యు:డ 2న చేను అన్ని సరి యంపడునృ ఆ ఉన్ =నోవర 

మసచున్న సాక వ్యాపారము న్య ఇకరౌను తెలివి = తేలి ఫొనయెడు 

చ్మిదూపమ్ము కోకు = సచ్చిదానందాచ్చిక:డ వె ననేను అముతి ప, 

శా. మనోబుగ్టచిళ్తావాంకార ము అనిమెొడ ౩ యక కకరణ చతు స్ట య 

ముతో: చాడాత్మిస్ర్రము నొందె, నను వలంచికిని - సేన కశ్చ ముం చితిని న 

వృ స్రీకా కార్యమును జేసితిని అము మెొదలుగ నంక$కరణప్చ కులత్రోంల దాద్రా 

తము నొందిన నజీవాతు యశ చే శేశునుమోి. ఆము చేను నేను అనుకొను 

చుం డెను జీవాశూః [డమే చేను అని తనేం దెలికొనంబకుచున్న్చబుద్ది 

వృత్తికి సామీ మొ తెలినకొను: చున్న క ద్ద నవబోధయే నేను. అనలా వృత్తిని 

వ్యావంచియంన్న మై కూ నము “నే నని యిస్థృము- ౭ = 

a 

నేర్పరించి మయొజుంగసశ నెజుక నేను 

స్ప ర్నేందియుబుచే $ స్పర్శ గంటు 

నేర్చరించి యెణుంగుక నెటుక నేను 

న్మేతం'( దియంబుచే $4 నిఖలరూపంబుల 

'నేర్చరించి ॥ ఊమొబుంగుశ నెటుక నేను 



ల్28 సీతా రామాంజనేయసంవాదము [ఆశ్యా_ _9 

రస నేం[ దియంబుచే $ రసముల నన్నింటి 

నేర్పరించి యెజుగు$ నెజుక నేను 

కే, (భాణకరణంబుచే సర్వ $గంధములను 

న్వురించి యెజింగడి$యెజుక నేను 

ఘనమనముచేత నఖలస ౫శేకల్పములను. 

నేర్చరించి మెజీం7డి$యెజుక నేను, 22 

టీ. (శవణే౫ దియంబుచేక = కన్తేం దియమువలన, వివిధళబ్దంబు 

లక్ = వాబ్భియయాపముగను ధ్వనిరూప ముగను నున్న సకల శబ్దజాల 

మును ఏర్పరించి = ఇది యిజ్షిది ఇది య్యిక్షిది యని వేజుంపజేచి, ఎఆుంగు + 

బెతుక = తెలినికొను మన్న జ్ఞానము, నేప = “అవాం (బహ్నాఇఒన్మిో 

అను మొదలగు మహా వాక్యములయందలి యహంశబ్దవాచ్యుండను నే నయి 

యున్నాను. ఇమే ముందు ముందు చరణ ములలోని “ఏర్పణించి యొటు గు 

చిటుక నేను” అను వాక్యఫాగమునకు నర్థము నూహించుకొనవ లెను. 
స్పళ్ళందియంబు చెల =చర్మేయ్యదియము చేతను, స్పర్శగుణంబులక జమె త్తన 

బిరుసు చలువ వేండి మొదలగు స్పర్శావి శే వములన్వు ఏక్పజీంచి ఎటు గు 

చిటుక నేను చే తేం డియంబు చే? జ నయ నేం దియము చేశ, నిఖిల 4 

రూపుబులక్ = ఎటుప్రు తెఎఫ్రు నలుపు మొదలుగ పలు తెజంగులం గల 

యాకార విశేషములను, ఏర్పతించి మయొజుంగు నెబుక నేరు, రస నేంది 

యంబుచేక్ = జిహ్వేం[దియము చేతను, రపములన్ అన్ని టీన్ = పులుసు 

తీపి వెగటు ఉప్పందనము చేయము మొదలగు చవులన్నై ఏర్పతించి ఎయమి౦గు 

“నెజబుక నేను ఘూిణకరణంబువేక్ = (ఘా గేం దియము వేత, సర్వగంథ్ళి, 

ములను = సువాసన దుర్వాసన మొదలగు సవమ స్తవాసనలను, ఏర్పతేంచి! 

యెఉంగిడి యెటుక నీను, భునమవమువేతకొ = విప్రబమగు జెందము. 

చేర అఖిలసంకల్పములను = తీలంపుల నన్ని టిని, ఏర్పణించి యెణిం గడి 

రటుక నేను “పజ్ఞానం (బవ్నా”" అను నెతరే మూ రణ్య మునందలి 



టీ కాతాత్పర్యవి శేపార్టసహితము, ర్ర్2! 

శ 
మా బాకాషము ఇయు వివరింపంబడివది. కావున “యేశవాపశ్యతి” ఆన 

మొదలు *స (కేశాని (ప్రకానస్య నామభేయాని”” అను తుదగంగల 
Wher 

వర్గు ఇం "తెలియంపంబడినది. 

ళ్ . గయేచేక్ష తే కకోసిదం జి భతి వ్యాకరోతిచ ! స్వాద్య 

సామా బిజా నాతి కతి జైన ముదీరిేం'”  అనుటచే (నో లేర్యదియమ 

నుండీ వెలుపనేన యంత: :కరణవృ్తి ప్ మొక్కా ఆ దాత్ట్య్యము నొందిన ర్వ 

శ్ర శక్యా 

= తన్యము వేత వాగూపముగం  ధ్వనిరూపముగను నున్న శబ్దజాలము 

వేశ్వేజు "తెలియంబడుచున్న దో యా వైనన్యమే “నేవు మకియు తిం 

(2 మునునుండి మెకి వెడలిన యంతఃకరణకృ త్తితోం గూడిన యే తెలివి చేత 

శీతోసాదు లగు స్పర్శావిశేషములు తెలి యంబముచున్నవో య్మాపక్ష్టానము 
సను. బటు చతంరిం, దియముద్యారా పేక్ ని మించి న యంతఃకరణవృత్తి 

యుపాఢిగం గల శోనిచేక తెలుపు నలుపు మొదలగు రూసఖే వయమలునూ, 

హాం, దియ పుద్వారా సెక్ వచ్చిన యంతే$క రణ నృ తీయం దున్న జేని 

చేత దియ్యాందనము. ఫుల్లవదవము మొదలగు చవు అన్నియును, (మాకేం 

(దియముద్వారా వెలువడిన యంత :కరణవృ త్తికోం గలసిన దేనిచేత నువా 

సన దుర్వాసన మొదలగు వాసనలును దెలియంబడుచున్నవోో యా (పకా 

నమే చే నయితిని. ఇంతియకాక యాయంతఃక రణవృషక్తు లుపాధిగాం గల 

జేజే సమ సచూూనసంక ల్న విశ బ్బములు ఎఆంఎగంబడుచున్నవోయా 

(జ్ఞానమే నే నయితి నని ఫలికము. ౭౭ 

అన ఇట్లుత్వ క కతు స్ట్ కోంత జిహ్యా (ఘాణను లను 

జ్జ జ్లా నేం దియములయొక్క_ వ్యాపారములకు సావ్త్వమును 

జెప్పి యింక వా క్పాణిపాద పాయూపస్థ లను కెర్చేం[దైయ 

వ్యాపారములకు సాత్సిత్వమును పతిపోదించుచున్నా రు. 

పక్క లుకుల ఊానాడానం 

బులగమనాగనునములను $ మూ(తపురీవం 

ఫ్ 



క్క0 వీతారామాంజనేయనంవాదము [ఆశ్యా_ం, 

బులరాకదడపోశక డలను 

డెలియు తెలివి నేను సర్వశదృక్కు. నగుటచేన్, ౭౮ 
టీ. పలుకలక్ = వాక్కులన్వు చాన + ఆదానంబులక్ జ 

షౌఢీఇ్మ దియమయొక్కొ_. పను లగు చాతృత్వమునుం (బతి గవాణమును, 
గమన + అగమనములను = చర హోం దియముయొక్కా_ వ్యాపారము లయిన 

పోన్రటను వచ్చుటను, మూత్ర ప్రరీవంబుల + రాకడపోకడలను = ఉప 

స్థేం డియవ్యాపార మగు మూ[తసానమును పాయ్యిం[ ది మ వ్యాపార 

మగు మలవిసర్టనమును, తెలియు = తెలినికొనుచున్నట్టి, తెలివి = జ్ఞానము 

“సీను = నేనసేనుమి; ఏల యన, సర్వదృక్కును = సమ _నవ్యాపారములి 

కును (దష్టను, అగుట చేకా = అయియుండుట చేతను. 

తా. నేను సర్వాంతర్వామివై సర్వసాశ్షీ నగుట చేతను, వాగిందియ 

వ్యాపారము లగు వచనములను, పాణీం్యదియ వ్యాపారము లగు దాన పకి 
(గవాణములనుు చరతోందియ వ్యాపారము లగు రాకపోకలను, పాయ్యిం 
(దియ్యకియ యగు నులవిసర్షనమును, ఊప స్థెం్యద్రియ్మక్రియ లగు మూత 
[(సావానందములను చెలిసికొనుచున్న యేతెలివి గలదో యా చైతన్యమే 

నే నయితిని సుమి, ౭౮ 

అవ. ఇట్లు “జ్ఞానం (బహ్మ” అను మహావాక్యము 
నందలి [పజ్ఞానళబ్దమునకు సర్థమైన సావ్త్వమును (బతిపా 
దించి (బవ్యాశ థర మగు స్వన్వరూపమును నిరూపించు 
చున్నారు. 

న్ సర్వోపాధిన్తుండ నె 
రయ ర 

సర్వువ్యాపారముల వెశసం జేయుచు ద 
త్సర్యము నంటక వెలిరౌదు 

సర్వాతుు(డ నేననుమ్ము $§ సజ్జనతిల కా ! రా 
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టీ, సక్ 4 జన 4 తిలకా = యోశయ్య లయిన మనుజులలో నుత్త 

ముండ వగు నో యాంజనసేయా, సర్వ + ఉపాధి + న్థుండను మి = 

ఇస్టాలనూక కారణశరీరము లనియెడు నువాధు లన్ని టియందు నున్న 

వాడై స సర్వ + వ్యాపార ఎలు ఇ ఆ యుపాధుల సంబంధము లయిన 

జాగ త్న చుపు = వన స్థ యం వలి సమ స్త (కీయలను, వినక = 

త్యరకముగ, చేయుచు = శావించుచ్చు తెత్ - సర్వ న ముక = అట్లు 

చేసిన వ్యాపాకమువలన గలిషడు _ లాఖెలాభ సుఖుముఃభఖాదుల. సె 

క శలేమిచెక ముట్తక్క వచెలింగకు అ ఒప్పుచున్నట్టి, 

సర్వాత్ఫుఃడను = సర్వస్వహపఫుండనుు ఏను - అ - నుమ్ము జ 

తా. ఓ సత్చురుపవర్యా ! దేవతలు మనుష్యులు పకువులు పత్తంలు 

చెందలగు (పాణికోటులయొక్కం శరకీరమూపము లగు నుపాధులయం నుండీ 

యా యా యుపాధులకు నరుహాపయు లయిన సను స్త 

జేయుచు నా (_పాతీకోటుబయొక యా నూ వ్చాపార" వలన! గలి 

యు ఇంచుకయును లేక న్విపు6 

వెలుగొందు చున్న సర్వపరిపూ 
క్స్ wm 

శర బవాా ఎ స ససుమోా, ౭ 

గేడు సు బదుఃఖాదుఅయొక నసంరపత 1 స్పా 

న్ డమ ని: ఇంస'డను నిష్యకారుండను 
7 మానా 

ర్ి CD | 3 

శయుండ శ నై శకిగూకభు 

పనాదుల వెలీంగించుచు 

నెపు డంతట నొక్క_కి $ నేను వెలుభుదుక్. భాం 

Gr lL, 

ux NEA లే 

టే ' LX 0 -F ల 
(yr) 

(హై 

టీ, అప. ..ఐ--అపరిచ్చిన్న = పరిచ్చేదము (తెంపు లేనట్టియు, 

ఆవ్యయ = నాశములేనక్షియు, నిత్య మైనట్టియు, పరంజ్యోతిర శ్రయుండను _ 

ఐ = స్వయంప కాశమాన తేజస్స్పరూపుండ నగుచ్చు శళి + హుతభుక్ 4 
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తపన + ఆదుక = చందుండు అగ్ని నూర్యుండు మొదలగు (పకకి 

సంబంధమువైన తేజస్సులను, వెలియగించుచుక్ = చిదూపుండనె చందు 

డివాయు నూర్యు. డిట్టవాండు అను మొదలగు నూర్యచం, చాదుల 

చెలుంగులం చెలియంజేయుచు, నేను = సచ్చిదానంచమనుండ నగు నేన్సు 

ఎప్పుడు = నిరంతరమున్కు అంతట = ఎబ్బయెడలను, ఒక్క_రీతిన్ = 

ఒకతీరున, వెలుంగుదున్ = (పకాళింపుదును. 

తా. “న త్యతనూర్యోభాతి న చందతారకం 1! నేమా వి ద్యుతో 

భాంశ కతోయమన్నిః | త మేనభాంత మనుఫాతిసర్నం తన్యభాసా సర్వ 

మివం విఫాతి అ. |కుతినిబడ్డి నూర్యుఃడు చందుండు అగ్ని ౧కష్మతములు 

మెజఫులు మొనలగు (పకృతిసంబంఫము లైన లేజస్సు లన్నియు నేస్వయం 

జ్యోతిస్స్వ్వరూపమును. వెలింగింపంజాలక యా పరంజ్యోతీరూపము చేత, 

(కాశింపంజే యంబడంచున్నవో యది స్వ్మపకాశాత్శరూపుండ నైన నేను 

నిరంతరము నెబ్లమయెడల నెొక్ళ_తీరున (బకాళించుచున్నాను. రాం 

క, చెపాధికనాముంబులు 

రూపంబులు లేవు నాకు ్ రూఢిగ సకల 
వ్యాపారముం గను సర్వ 

వ్యాపక చిన్మయు(డ నేను $ వాయుతనూజా, ౮ాం 

టీ వాయుతనూజూ = ఘీ కరువలిపట్టీ , చాకుక- = నిర్వికారుండ 

నగు చాకు కెపాధిక + నామంబులు = ఊపాధు లనలా మూల పకృతి 

నంబంధములైన మవాగ్తత్వ్యము మొదలగునవి, అట్టి యుపాధుఐను పుర 

స్క_రిం చుకొని వచ్చిన నామభేయములును రూపంబులు = ఆకారవిశేవ 
ములున్కు లేవు = ఉండవు రూఢిగన్ = నిశ్చయముగ్య నేను సకల+ 

వ్యాపారమున్ = (పాణికోటు లన్ని టీయొక్క_ సమస్త కృత్యమును, 

కను...డవ్ - కను = సాక్నీనగుచుం బోకించుచున్న, సర్వవ్యాపక = 



పద్య-౮_౨.] టీకా తాత్పర్యవి కేషార్థసహితము. ర్లికి 

ఆన్ని టియందును వ్యాష్షించియున్న, చిన్నయుండను జ చైతేన్యస్వరూఫ్రుం 

జను (అముతిన్సి. 

శా. నిక కాను:ండ వైన చాకు మూల పకృతి భేద యు లగు మాయా 

విస్యలచేం గ౫ల్పితేయు అయిన. శరీర త్రయము మొల నుపాధుల నుజట్టి 
వచ్చిన నామకూపములు లేవు. శేను సర్వసాక్షీ వై యా యుషపాధ్ధు అన్నిటి 
యందును నిరంతరము వ్యాపించియున్న చిళ్స్వృమాఫుండ ౩ మూ యుపాధ్రు 
లవ వేయొక్క కృళ్యములను క నుంగగొనుచుందును. వా 

ఆవ. తనకు నవిద్వ్యారూవోవాధికి ల్రీతము లయిన 
నామరూవాదులు వేకుంకుటకుం గార-3మును వివరించి చెప్పు, 

చున్నారు, 

వీ వను వ్ దివంబుకేగా నిం[డియ=బులు 

గాను |జబాణంబులు శ గాను మనము 
గాను జి త్తంబును శ గా నహంకారంబు 

గాను శూన్యంబును ఫే గాను బుడి 
గాను సగ ంబును శ గాను గుబ్దంబును ? 

గాను స్థలమును సూక్ష్మము ను గాము 
టం అ వ EE జ గా నతక్ళిహ్తరకీ క్ష కెతవీతేవ 

(a 

నాను గా నను వికృతులు $ లేనివాండ, ౮౩ 

ట్ర్, వినుము = సీ ఆంజనేయా! ఆలకింప్రుము, ఏను = పని జెన్నీన 

యట్లు నామరూపనిహీనుండను. సర్పసాక్షీని నకలవ్యాపక చచ్నిదూపుండ 



ల్లెక్తీ సీతారామాంజనేయ సంవాదము [ ఆశా ౨, 

నేను శరీరంబు గాను = అన్నమయకోశరూప మగు స్థూల దేవామను 

గాను ఇ్మదియంబులు గాను = విజ్ఞానమయ కోశాంతర్భూతము లగు 

జ్ఞా గేం డియములును గాను (పౌణంబులుగాను=[పాణమయ కోళమగు పంప 

(పాణములును గాన్కు మనము గాను = సంక ల్పవికల్పరూపమగు మనస్సును 

గాను చీ క్తంబునుగాను = వాంచల్య_పధానమగుచి త్త ము గాను, అవాంకా 

రోరిబు. గాను = అభిమా నాత్మక మగు నవాంకృతియును గాను, శూన్యంబు 

గాను = కూన్యవాదులు చెప్పునట్టు సర్యభూన్యుండను గాను, బుద్ది గాను= 

నిశ్చ యయా పమగు బుద్ధియును గాను మనోబుద్ధిచి తావాం కా రాత్శకమగు 

నంకఃకరణడతుస్త్రయము చేను గానని యర్థము. దీక్ణ ౦బును గాను = నిడుషు 

గాను క్జుంబును గాను = కుజిచయుం గాను, న్థూలమును నూక్షుయును 

గాను = వేలముగాని నస్న ముశాని కాను, అతికృష్ణ +ర క శ్వేత + పీత + వర్ల 
ములును = మిగుల నలుఫు ఎటుపు- తెలుఫపు-పసపఫు మొదలగురంగులు, కాను= 

నే వనయియుండలేదు, పంచభూతములుక్ = ఫుడమి మొదలగు పంచమహా 

భూరములును కాను = నీనగుటలేదు, కానుకాను - అనువాండనుజ ఇట్లు 

చేను శరీరము గాను) ఇందియములు మొదలగునవి కాను అనుకొనుచున్న 
వాడను కాను = అగుటలేదు, కానుకాను అనువానిని = పెం జెప్పీ 

నట్లు శేశేవియును గానుకాను అనుకొనుచున్న విమర్శశీలుం డగు శుద్ధజీవు 
నిని కాంచువాండను = సాక్షీ రూపమున బరికించుచున్న వాడను, కాంచు 

= అట్టు సాక్నీహైన కూటస్థుని, సకతంబున్ జ నిరంతరమును, 
శకాంచువాండను = కూటస్థునకలహాడ పావీనగుట చేతం గనుంగొనుచున్న 

వాండన్వు జను కాను అను వికృతులు = అన్నియు నేనగుదును ఏవియు 

"సను కాను అను మెందలగు వికారములు లేనట్టివాండను సుమి, 

తా, “అస్థాల మనణు అనాస్వ మదీర్ధృం”” అను మొదలగు (గతి 
వచన యునుబట్టో చేను _పకృతిధర్మము లగు వమడ్యావవికారములు "లేనివాండ 
నగుటంజేసి యన్నమయ (పాణనుయ మనోమయ విజ్ఞానమ. యానంద 



నో wn కో a | పద్య-౮౩.]  టీకాతాత్సర్యవి కేషార్థనహితము, ర5్8ిక్ 

మయము అను పంళకకోశములకం ళు విలక్కణుండ వై శేవలసచ్చి చానంద శుద్ధ 

బున ముక్తస్యభావుండను “గావ ' పకృతధర్మము లగుశరీర్మతయమును దశకి 

(వెయసులును, పంచ పాణ "లును మనోబుగ్ధి చికావాంకార ములున్కు జీను 

గాను? ఇవి మేవియుకు నీవు శానిచో ళూన్యమై యుండవలయు నని నిత్య 

సత్యన్వమాపుండ నపటచే కేకు ఘూన్యముగాను. మజియు నాకు నిడు 

కోటుచ వలయు సన్నము నలుపు ఎటుప్పు తెలుపు పసఫ్టు మొదలగు ష్టూలో 

పాధ్ధినణములు లేవు. ఏలన న్యాగుణములకు నాస్పవములగు పంచమహోభఘాత 
ములు శేనయుయుండలేదు. ఇవి యేవియు చేను గాను సశేకడా ఇట్లు సే 
శీవియును గాను కాను అభుకొనుదున్న వాయడను గూడ నేను కాను ఇేని 

నీమెక్టేవాయడవనన, అసు చే సేవియునుూగూను అని వీిమర్శించుచున్న కద్ధ 

జీవుని సాకీమావి చై నేను చూచుచున్న వాండన్యు అక్షి జాటస్థనాకన్య 
మువకో నాడ సామై యున్న వాండను. తుడకు నే నిస్టెవాండను అగుదును 
ఇవేవియు. నేను గాను అను వికారములు లేన వృ శ్రైరహితళున్టబోధ 

సృమాపుండను సుమో, బా 

ae) 

మును నామాన్వముగ: బతీవా చ బాలావబో సము న క 

ఏ రపహాకాంచూని వ పదాంతు పు ప్రా ర్వకముగ వివరించుచున్నా రు. 

చ. అచలచేేోం[ జ! వీపము ఘకటా వెపచార్థముల న్నలుం*(జే 
యుచును చెలుంగసకిడిని సకముజ్జ ప్రంమూానన చ కుంరాది ద 

$ 

చుచు మటియనుసావీ.వగుగచు న్విలసిల్లుదు నిర్వికారతన్ | 

టీ అచల... చ ర+ ఇంద = పర్వత ముల_పె దిరుసచవానరములలతో 

ను_త్తముండవు, లేక చలనరహీత మగు పరమాత యందు6 జరించెడు మోాదల 
లో (కేస్టుండవు, ఆగు నో యాంజనేయా! పీషము = దివ్వె, ఘట + ఆపై, 
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కదారయలన్ = కడవ మొదలగు వన్నువులను, పెలుంగన్ _ చ్రేయుచునుజ 

కనయుడునట్టు లొనరించుచు, వెలుంగురీతిని జ తాంసహాడ వెలుగొందు 

చుండు పశిదిన్సి ఏను = పరమాత్ము(డనగు నేను (శ్రీరామ బహ్మాము), 

సము,.. చయయ సముజ్జ షల = టవ లేజన్సు చే (బ కాళించుచున్న, 

మానస ఇ మనోచిత్త వాంకారాత్మక ముగు నంత:కరణ చళుష్తయము, 

చతువ్ - ఆది = శత్ఫురిం డియము మొదలగు క్షా నేంద్రియ పంచకము ఆది 

సపదముచే కళ్తే్మేండాయపంచకము మొదలగు, దృశ్య = ఆళ్న్మకవను ఇం|గియ 

ములకును గోచరములగు శ భ'దివిషయములయె. క్క, చయముక్ = సము 

వాయమున్సు ఎల్లక్ = సమస్తమును, ఆత + విషయంబులయందుక్ 

తమతమక గో చరములగు పదార్థములందు, చరించునట్లు జ (పనరించుచుం 

డెడులాగున, చూచుచున్ = 'వీషించుచు. సాకీని = కేవల సాకీ స్వదా 
స్రండన్కు ఆగుచున్ = అమి, నిర్భి కారతన్ = [పకృ్ళతివికృతుల సంబం 

ధముశకేకనికిచే, విలసిల్లుదున్ = స్వయం(_పకాశస్వమాఫుండ్ననె యున్నాను. 

శా. .స్థీరమగు (బహ్మూమునందు నిరంతేరము నిన్భ గల యోవానరో త్త 
మా! ఘటప పటాదివస్తుజాల మీ నెల్ల (బశాశింపంజేయుచు దీపము తనకో 

వెలుగొందు చున్నట్లు, నా చెతన్యచ్యా ప్రచేం జిత్స్) కాశత గల 
మనస్సు మొదలగు నంతఃకరణ చతుష్టయమును, చతురిం[ దియము మొద 
లగు జ్ఞ నేంద్రియపం చకమును లోనుగాం గలయాత్మకు లమ్యభభాతము లగు 
పదార్థజాతమును దమ తమ శ బ్దాదివిషయములయందు. (8 సరించుచున్నట్లు 
పీకీంచుచు (చేయుచ్చు, నాయంతఃకరణాదులకు "నేను దస వాని 
విశృతుల వంటక స్వయ ౦ పకాశమాను(డ నగుదును, తా3 

అవ. వైని చెప్పణడినయర్థము నే బె"లావబోధార్థముగ 
జేతాకదృష్టాంతమును జూపుచు విశదపజచుచున్నారు.' 



మానవు ల్వీహరించుక్రై వడి క మక్సృకా కాశము నంటి ధి 

మాన సెం దయముల్ నకీయసశేము _స్తకార్యములం దొగిక్ 
సహరా 

క్ 

హు 

pea క్కి oe మ, ~~ ym WA మ gy yt wa న్నా వ TRU ఖం We wR Md జ చలో వవానపషు? న ఇషు ది అ= ళీ 
నో 

పామ 1 'తేజమున్ = సూర్వునియొక్క్స కాంతిన్సి ఆశ 

oro = | యి లీ టో బై ఖై ట్ట న్ #3 స్వభావ + కర్శములందున్ = నార వారికీ 

నయము లగు వ్యానారముబయంచ్కు ఈమావవులు= ఈ లోకమునందు. గల 

జనులు వివావంచు కై వడిన్ = మెలగుచున్న విధమున, వీ 4 మానస + 

ఇవ ది౫గుములు = మనోబువ న హౌవాంకారము లను నంతరిం దియములును 

చతురాది హైనేం దికుములును వాగాది కర్లేం డియయులును, మత్ + 

ఎపశాేముక్ = చి దమూాప మగు వాసంబంధమె మెన డవ్య తేజస్సును, ఆంటి 

ఆశయించుకొని, స్వకీయ + సమస్త + కార్యములందున్ = 2 మమతను 

సంఒంవ సు అనగస, యస్ భాదను పషనానులును నగు 

యెడలను... ఉలవ నస +వ్భస్తు సులన్ = (నేం దలంచుచున్నాను 

చవ నిక చున్నాను చాద్ జ్ఞ కచున్నాను ఆను మొద కలను! నబ్టిమానము 

తొ-గాః గబ మలో చరియించున్ = రనుకమ విషయక.లి 

యంక: 6 య్ చుర డును. చు ఏ వ్యతికేక కార కకళాూాప మగు మానక 

యమపచము కళ Riss కకక పక్ళణిక ము గాడు. హు మూక వ్ ఆనుతు 

కంటు మానుగన్ అను పాఠము మేలు. 

జొ, భస్ముంరుని వెలుంగు నమసరించ్కి మనుష్యులు దమతమ వ్యాపా 

రములయందు6 [బవ కించుచున్న ట్లు, శుద్దైతన్యస్వరూపుండ నగు సాసం 
గ ప mn యమా 

బంధ మైన చెక న్యాంశముయొక్క్ల వ్యాస్ నొంది యంతేఃకరణచతు స్థ 

యము జ్ఞ నేం దియము, క కేం డియములు, సంకల్పము మొదలగునవియు, 



ల్తిర సీతారామాంజనేయసంవాదము [(ఆశ్యా-, 

వినుట మొదలగునవియు, పలుకుట మొదలగునవియు నగు తబుతను సవ శ 

వ్యాపారమలంకందు నిచ్చలు చుేమే యాయాపనులను జేయుచున్నా నును 

నవాంకారరూప మగు నఖిమాన ముతో శల్చైదివిమయములందుల (బవ ర్రించు 
చున్నది అని తాత్సర్యము. శాక 

కే, ఎటుకనుజపుల నెజేలొడిశయెజుక నేను 

విధినిపేధములను గాంచుశవిభుండ నేను 

దర్క్యముల నెల్లం దర్కి౧చుశత త్త మేను 

నేను నేనని వివరించునేక చేను. ox 

టీ. ఎఆంకమజఫులన్ = (పళ్యభిజ్ఞానము ను విసృతిని, ఎటిలొడీ= 

శెలిసికొనుచున్ను, ఎలుక = ఏతెలివి గలవో నేను = అదియే శే నై 

తిని విధినిసీధయములశు= వేదములయందు విధింపంబడిన యజ్ఞాది క్రియలను, 

“నకలంజంభకుయేత్ *” అను మొదలగు నిషేధములను, కాంచు + విభ 

డను ఆ పరికించుచున ష వ్యాషకుండను, నేను = నేనే యెతిని, తర్కము 

లక - ఎల్లక్ ఇ ఊహింపందగినవాని నన్ని టిని, తరించు + తత్త (మ= 

ఊహీంచెడు వా స్తవస్వయాపము, ఏను= నేనె యైతినిి నేను = నేను - అం 
ct 3 షి హోవానుసిం'? జ్యోతి రవా మనీ అవా నామ (బ్రహ్మావామన్ని * అను మొదలగువాక్యము 

లచే నన్నియు నేనే బైైతినన్సి వివరించు + నేతను = స్పష్టపజణచుచున్న 
యధిపతిని, నేను = నేన యెతిని సుమా, 

తా, అబ్బు శబ్లాది విషయ ములను చెలిసికొనుచున్న జ్ఞానము మజ 

వానిని మజచుట్క వేవవిధులను నిషిద్ధకర్మలను దెలియుచున్న వ్యాపకం 

డను అను మేయింపందగిన యంశముల "న నూహించెడు వా_స్తవస్వరూప 

మును పెక్కేల యన్నియు నేనే యని యుపనిపత్తులచేం (బతిపాదింపం 
బడుచున్న యధిపతిని నేనే యెతినినుమా యిని ఫలి తార్థముం ot 
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అవ. “నాహం జేహూోే నే౫దిమాణి'” అను మొదలగు 

నభియు కల నచనములనుబజ్టియు “అస్థూలో2హ మనణు'' 

అను తొలి ౫ల యుపనిషద్యాక్యములను బట్టియు సర్వనిే. 

ధావధిభూత మగు స్వస్వరూపమును సవిశేషముగం (బతిపా 

దించి యిశ “*అ[త చత్వారిభూతాని' అను మొదలగు బృహ 

స్పతివచనముల ననునకించు చార్వాక మతావలంబి యగు 

లో కాయతకుని యభీ వాయము నె క్తికొనుచు దేహాకి వాద 

కా నానందనుయునిః 
ష్ణ - | 
జ్ఞానముచే కొయుంన్నవలయు శ్ సద్దుణశాల. ౮౬ 

టీ, సత్ + గుణ + శాలీ = శమదమాదు లగు యోగ్యగుణముల 

చేక విలసిలుచున్న మయో వానుమానులా, మాూాసండు = ఆక్ష్తానాక్ళవివే 
య య ? యు జే 

/ న కము తేని మూసుండ్యు చేను అవనన్ జ చేను అని పలికినతోడచే నన్ను లే 

సపష్నాపిపూరైా వండ శేవ్షంచిచూవ్రుండ నగు నన్నును, మేను- అని - వీకే.0 

చున్ = అన్ఫకే జ్ఞా రేక నుగ నీస్టూలకరేర మనిగాని, చతువాపీర్యదియ 

ము అనిగాని, ఆంతఃకరణచతుష్త యూతక మగు సూక్మశరీర మనిగాని 

తలంచుకొనున్యు కానన్ = అడిగావున, మేల్కని = జ్ఞాని యగువాండు 

ఆతా నాక్ళవి వేడనం జేసి సక్య + జ్ఞాన + ఆనంద + మయునిక 4 కాన్ = 

“సత్యం జైన మనంత (ద్రవ; ఆనందో (బ్రహ్మేతి వ్యజాగాత్”” ఆను 

మొదలగు నుసనిషద్నచనములచేం గాల తయా బాధ్యంబు గాన సక్యయునుు 

ఆనృతజడాతక ము గామింజేసీ చిదూపమున్కు దుఃఖసంభిన్నము కాక 

పోవుటచే నఖండానందమును [పచురముగల గలవానినిగ, జ్ఞూనముబేన్ జు 
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సదసద్వి వేక జ్ఞానము చేతను, ఎటతుగవలయుక = నన్ను € బెలిసికొనకల 

యును, 

తౌ. శమము దమముమొదలగు ను త్తమగుణముల బే నొప్పుచున్న యో 

మరున్నందనా ! సదసద్వివేకము లేని మూథుండ్కు "నేను అనుశ్వ పతిపా 

ద్యుండ నగునన్నును, అన్ఫతజడభూయిస్థ్రము లగు న్ధూలళరీ రాదులనుగాను 

జూచుచుండును గాన్సన, జ్ఞూనియగు వాండు ఆత్మానాకృవిచారణను గురు 

కాస్తో కల కేతను యు కి చేతను స్వానుభవముబేతను తెస్ఫగం బేసి 

యయా కా నని ద నుండి తెలివి బెచ్చుకొన్సి సత్యము జ్ఞ జానమ ఆనందము (పచు 

రముగం గలవానినీగ నన్ను జ్ఞునద్భష్టి చం చెలి! కొనవలయును, స్థూల 

నూక్మ కారణ శరీరములకు "వలకు ణాఖంచానంద చిదూప్రునిగ నన్ను 
నెబుగవలయం నని ఫలికముం ౮౬ 

అవ. నాస్తికులు మొదలగు మూథులు 'దేవామే యాత్మ 

యనుకొనుటకు = పాతువును జెప్పుచు నిజన్వరూపమును బత 

వాదించుచున్నారు. 

క. నే ననినం దనువునకు నభి 

నమునకు నర మగు (బశీమాదమువలనకా 

గాన నివి నవెండనరము 
DP 

లౌ నేనన నేన కేవశలాత్నుండ ననఘా ! ౮ా౭ 
టీ, అశభూ = సంసారసంబంధమగు రాగాదిదోవయులు  లేనియో 

యాంజనేయా, నేను అనినకొ = నేను అనుపదమును బలికినతోడ నే, 
తనువువకుక ౫ స్ట్థూలశరీరమునక్షును అభ్గిమానమునకుక్ = అవాంకారము. 
నకును, అర్థము జా వాచ్యార్థము, 

భాంకిజేక, అగుక = అజ్జానికీః దోంచున్యు కానక = ఇట్లు (ఖఫాంతిచే 
నపార్థములు గలుగుటచేక, ఇవి రెందున్ = ఈ అపార్థములు "రండును, 

(పమాదమువలనక = అజ్ఞానజన్యమగు 



పద్య- -౮ా౮ా.] టీకా తాత్పర్యవిశే శవార్థసహితము. ర్శ1 

అన్యాయులు = సంపారరూప మగు ననస్థముకు జేయునవ్కి లేక నే నను 

శస్పము నక్షుయుఖ్యార్గ "లు శకానికి కౌను = అగుకు (శాయి), వను డా విధి లు 
= వను ఆనరాగా, కేవల + ఆక్కుండను = స్థూలశరీ రాదులసంబం 

థము లేని శేవలచి హాప్రండ నకు సేకు.ఆ = నే సుమో. 
స్సు 

తా. పాధారణముగ లోకమునందు నేను అని పలికిననోడ నే సూల 
శరీరమునకుకుు అవాంకార “నకు నన పొమరులకు నజ్జానమువ అన నరకము గలు 

న్యా ణ్ 
గను, జ సెండ్ ర నపార్ణ 3 సుల యశగటచ్రేత నీ సంసారరూూప ముప నన 

ము జామా వ్యముగ జా రకుకు గలుగుదున్న దె, కావున నక్వానమాషపమా 
న Sa 

ముద నని మాయాంజెకీయా ! జేరు ఆఅనుపన మునకు: సవల చ్మిదూపుండ 

అవ, పటు ఆహర పత్యెమోవనలఎబన మగునిజవరూప స్నా 

ఎం చ ఇ ॥ క్లో అలాల Fay ఆల జత ఇ ప్రజ fw అన న్నా a | as మును జతివావించ్చి మ టె (అకత్నుగార్శ్ళకాను. జీవా "తకును 
| 
లో 

క, నావానూనుని నని న 

న్న Ere సన్ను నన్ను థ్ నేనన ననిన 

చనన చే నన్నానా 

౩ నను నన్నెన్ని నన్ను శే నిను వే నననా! రారా 

టీ, నన్ను + ఏ = శ్యూసరక్త షు పధాన మాయోపాధికం డగట"ే 
సర్వజ్ఞ త్వాదిగుణ సులు గల యీశ్వరుండ ననునభినానముత్రో నీ కిబ్లుపజేశ 
మును జేయుచున్న ఉరామాశామడ నగు న న్న, నానా + అనూ 

నిన్ = నిరవధికానంతక శ్యాణసణములే( గొదప లేని పరమపురుషు 

నిగ్స అని = నిళశ్చయించ్యి నేను - అనను = నేను చెప్పను; నిన్నుక్ 
మలిన స స్త ృ్యపధానా2_విద్యోపాధ్ధికుండ వగుటచేరం సించిన ష్ గుణ 

ములు గల జీవుండ నను నఖిమానముతో శివ్యరూపమున నున్న నిన్నున్యు 
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నన్నుక్ = దేశికరూపమున నిట్టున్న నన్నును, జీను = అస్మక 

త్యయగోచర మగు పరమాత్మ యని అనను = చెప్పను అనినా , 

ఆనుచున్న ప్పుడు, నేను ఆని = దేహాదులయందు నే నను నభిమానవ 

గల శేవలాజ్ఞానోపహీరేజీవాళ్ళ యని నేను - అన్నానా? = శే 

చెప్పీతినా + అట్టు చెప్పుటలేదు. (కనుక) నేను అను నన్నున్ = 

సర్వని పేధావధిభూతు. డయి యన్న త్సంత్య మొక గోచర పరమఫురుష్తు; 

డనంబడునన్నును, ఎన్ని = ఇది కా దదికాదని దేవాదుల నిరసీంచుట 

వేక నిస్టారణంజేసీ నన్నున్ నిన్నున్ = మాయా౭_విద్యారూపోషాం 

ద్యయవిరహీతుల మగు మనల నిరువురన్కు చేను = అన్గుక్సత్య మెక 

గోచరమగ పరమాత్మ, అనను + ఆ = అని చెప్పలేదా? అనరా నిజ 

పాధికుల ముగు మన మిరువురనూ పరమాత్మయే యని చెప్పియుంటి నని 

యర్థము. 

తా, లోక రక్ష ణార్థ మిట్లు ;క్రీరామరూపముగ నవళరించిన నన్నే, 
అవాప్తసమ స్తకాముం డగుటచే నన్నిటివేతను గొదవలేని పరమఫ్టరు 
షునిగ్యా నిశ్చయించి నేను వెప్పుటలేదు. మటీయును గురు శిష్యరూప్రం 
మగుమనల నిరువురను గూడ నా పర్యబహ్మామును గా "నేను పలుకలేదు, 

ఇళ్టుని యా (బవ్మాము మటీమెద్దియనిన, నా స్తిక్షులు చెప్పునట్టు దేహమే 
చేనని నేను చెప్పుటలేదు గాన నే నను పదముచేత (బతి పాదింపం 
బడుచున్న పరమాత్మస్వరూ పండ నగు నన్ను నుపనిషద్యాక్యవిచా 

రణచేకను యు క్రి చేతను ననుభవము"చేతను నీర్భారణంజేని నన్ను నిన్ను. 
గూడ చే ననుశబ్దముచేతం జెప్పండుచున్న పరమాక్ళ యనుచున్నా 
నని ఫలితారము. 

® 
ఈ పద్య మునకు నింకొకతీరునం (గుతిపదార్భ తాత్పర్యములు. 

టీ. నానా + అనూనునిన్ = ఆన్నిటిచేకను గొదవ లేని పర 
మాత్యునిగ, (ఒక్క_నన్ను) అని = నిర్ణయించి నేను అనను = నేను 

లెతళో 
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చెప్పను నిన్నున్ నన్నున్ ఏను అనను = అవిద్యామాయోపాధికుల 

మగు మనల విరువ్రరమునూడ నా పరమాలో నిగ నేను పలుకను, 

అనినన్ = ఇక్షేని యాపరమాత్సు?గ ఇవ జెప్పిన నిన నేను అని 

నేను అన్నానా = ఆ పరమాత్మే చేశ యని చే నవవినయెడల్య నేను - 

అమన + న్ను = వత్తి త్రి” అను మొదలగు నుపనిషచ్యాక్యముల 

చేకను యుక్త గ్రపథవముల చేత ": జేచోదినిరసనమును జేసి అన్నత్ప) 

త్యయగోచర ముగు స్వస్వమహమాపసును, బన్ని కా మవాదాదికార్యక ర ణసం 

ఘాకయుకంటె విలక్షణ మైనవని యెంచి, నన్నుక్, నిన్నుక్ = మాయా 

ల మస మనల నికుష్టరసపు నేను అనను 

ఆ = ఆ పరమాళ్ళునిగ చేను చెప్పనా? - పరమాత్మకును మనకును 

శ్రేవము లేదని తప్పక చెప్పెద ని యర్థము, 

తౌ, సామెచ్చరమా సైంకాన తెరునిగ నన్ను లోక లఅలనుకొను 

నటు ఒకృ్ళనన్నే  యాపకమాక్తునిగ జసు ని కపచేశింపను. మదీయ 
రం జాలీ 

నిట్లు మాయావిద్న్యపాధివల మె గురుకిన్యువాపయున నున్న మనల నిరు 

ఆ పరమాత్మయే నేనవి చెప్పితి. నా యుపాధిద్వయవినిర్ను కల మగు 

నపుడు మన మికువురమును. నికుపాధికమై  యస్శక్పత్యమయొనగోచర 
మె క మం 

మగు నాపకర బవ్మామే యని తప్పక చెప్పుచున్నాను. (ఆస్మశ్చ్రత్య 

మయొకనగోచరము. అనంగా నేను అను (పతీతికి మూత్రము విషయ మైనది 

కున్నా మని య్యము.) తాతా 

అవ. ఇట్లు సూచింపంబడిన “నకినేతిి” యను వాకా 

రమును వివరించుచు నఖండే కరసపరమాత్మస్వరూపమును 
థి అ వె 
నిరూాపిం చుచు న్నారు, 
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క, మేను మనము నానము మును 
నే నను మానము మాని $ నేనుముున న 

న్న నే నని నమి థన నీ 

నూన మనూనానునాన $ మె మను నెమి్మిక్, ౮౯ 

ట్, మీను = న్థూలశరీరమును, మనము = అంత$కరణమాచ్ర చే 

నూక్షుళ రీరమును, మానము = ఈ శరీరద్య్వయమునందలి య ఫిమానమున్సు 
వేను అను మనమ్మ్నున్ ఇ "నీ ననియెశితేఅంప్రును, మును జా తొలుక, 

బూని జ విడిచి, సమమ్మునన్ = నియమముతో, నన్నే న స్మృ్బ్సష్య 

మొుకగోచక. (బవ్మాస్వరూపుండ నగు నన్ను నే చేను అని = అవీ 
ద్యోపాధివినిర్న క్తుండ వెన సనన, నిమ్మినక - ఆ వికాసము గలిగె 

మెడలు ఈ మానము జ ఈ విశ్వాసము, ఆనూన + అనుమానము ని 

కొదవ లేనే శో యు క్ వ్రనుభనము ౨ ననుసరించునసై యు నుపనివ 
[దూష్మపమాణము గలది౫ై, నెమ్మిక్. డా నెమ్మదిగా, మునక = అఖం 
డెళరళరన మె [పబలును. 
య nn 

శా, స్థూలశరీ యను నూక్ముకరీర యను కరీరద్వ 'నూఖ్టిమాన హాప 
మగు కారణకశరీరమును నేను అను నవాంకారము గల తలంప్రును విడీచి 
(బవాాక్షైకనివ్టతో నన్నశ్చ్రన్యమెకగోచరుయ. నగు నన్ను నే 
యవిద్యోపాధివినిర్లు క్తుం డగు తన్నులా నమ్మినయెడల నీ నమ్మకము 
కొదవలేని తన యు క్యనుభవముల నకసరించిన యుపవిమక్చ్రఎమాణము 
గలదె యఖండైకరసముగం [బబలును, చాకా 

జస రాజ జ | అవ. కార్యకరణ సంఘాతవిలతుణ మైన పర(బహ్మమే 
నునమైనచో నిందియాదులయు మనస్సుొక్క_ యు వ్యాపా 
రములు మనమే చేయుచున్న ట్లనుకొనుటకుం గారణ మేమి 
యనిన నిదియెల్ల నజ్ఞానకల్పితి మని చెప్పుచున్నారు. 



ఖః 
పద్య-౯౨.) టీ కాళ? శ్పర్యవి కేపార్థన సహీతము,. గ్శ్తీర్ 

క, మన మేపని: చేసిన నది 

మువమే చేపికి మటంచు శ మదిం దోంచు సనా 

తన మె వ్యోతన మై మె చే 

తన మై తగుమదకుః సల్స్శేతం విష యనభూ. గాం 

ట్. వ మనము = సంకల్పఃక ల్పాత్మశ మగు మానసము, ఏపనిన్ "చేని 

నను = ప్రుణ్యరూపముశాని పాపమూపముగాని యగు చేళర్శ నాచరించి. 

నము ఆది = ఆకర్మను, మనమే = ఆజ్ఞాసోపహీతులగు జనులు తామే, 

జే,తిమి అటంచున్ = నెజువేర్ని తిమని, మదిన్ = వారివారి మనస్సునందు 

తోంచున్ = స్ఫ్ఫురించును అనఘా = అజ్ఞానరాప మగుదోషము లేని యో 

వాకుదూను(డ్యా ఇడి = మనస్సు చేయుచున్న వ్యాపారము నెల్ల తామే 

చేయుచున్న ట్లనుకొనట్క సనాతనము - ఐ = సత్యస్వరూప మగుటచే 

శాల__యాబొధ్యమాన మైనడియు, ద్య్యోతనమయు ఐ = అనందఘనం బగు 

టే స్వయం సకాళశ మాన మైనదియు చేతనయ = చిదూప మైనదియు 

వైన పర్మఎవ్నామ్ము వ కచ = అగుచు నొప్పుచున్న, మనకున్ = సోపాధి 

క్షలమగు నస్మృదాదులక్కు కల్పితంబు = అ్థానసుచే నారోవీంపంబడినది. 

శా, “మనవ ఏవ మనుష్యాణాం కారణం బస్హ మోక,యోః” ” అను 

వము అనిద్యప ప్వెళొడుకగు సపాడుమనన్ను, పుణ్యకర గాని పాపకర్మ 

గాని యేది గావించినన్కు ఆయాపనుల స్వా తామే యొనరించుచున్నార 

మను ఫాంతిచే సాధారణముగం చామకలందటు ననుకొనుచున్నారు. 

ఇట్లు మనఃకృత్యమును చామ చేయాచుంజి మనుకొనుట నచ్చిదానంద 

సాం; _వపరమాత్మస్వ మాపు" మగసచు నావ ప్పృచున్న మనకో నజ్ఞానక ల్పితము 

గాని వా స్తవము గాదునుమో ! యని తాత్పర్య ముం జాం: 

అవ. జననమరణాదివికృతులు "తేక నచ్చిడానందఘన 

స్య(పకాశ నుగు (బహ్మాము ననే నమూ యలి నక్మాణించు 

రర 
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చున్న నా వ చనమునందు విశ్వాసము నుంచు మని యుపచే 

శంచుచున్నారు. 

చ నమ్ము నునమ్ములో ననుదిశనమ్ము వెలుంగుచి దాత్మసత్పంభా 

వచు నిజమ్ము నేను నిధథనమ్మును సంజననమ్ము రూాపవ 

ములు గ "క్ల్రోకార్యకరకణమ్లులు వర్ణగు జా శమాభిమా 

నస్తులు నాకు లే నను ఘ$నమ్మగు నావచనమ్ము నెన్ముదిన్, 

క్ నీను = అస్మ్మత్పత్యయైకగోచరము (నే ననియెకు ననుభవ 

మునకు మా) తము విషయము) అన, బవ్మాము, వెలుంగు = (పకాళించుచున్న, 

చిడాక్శ = చిల్స ప్రయాపముయొక, సత్ = (తికాలాబాధ్య మగు,పభా 

వమ్ము జ [పకర్ష మసభ్రావము గలది, నిజమ్మున్ = సక్యస్వరూప మును, 

మజీయు, నాఫ్న్ = చే నను (పతీతికి గోచరమగు పర బవాస్టైమునకు 

(అవాం[పత్యేయాలంబన సుగు పరమాత్శకు), నిధనమ్మును = చావును సం 

జననమ్మును = ఉత్ప క్రియ, రూప + నర్ణమ్ములు = పలము సన్నన నిడుఫు 

క్రబుంబ మొదలగు నాకారములును తెలుపు నలుపు పసఫు మొద అగు రంగు 

లును, కర్తృ + కార్య + క రణమ్ములు = (సష్టయు కృత్యములు ఉప 

కరణములు, వర్గ + గుణ గా ఆశను 4 అభికానకూల = _బొహ్మాణ్యము 

య్యతము మువలగు నరములు స్త షము రజన్సు మొదలగు నణముల్బు 

దిస్మాబర్యము మొదలగు నాశమములు, దీనియందు నవాంభావమును, 

లేవు = కలుగవు ఆను 4 భునమ్ము + అగు + నా + వచనమ్మున్ = ఇట్లని 

యెడు నుత్తమ వగు నాయొక్క. పలుకును, నెమ్ముదిక్ = శౌంతముగ, 

ఆనుడినమ్ముక్ = నిరంతరమును (ఎల్లప్పుకున్ఫు  మునమ్బులోకా 

డెందమునందు, నమ్ము = విశ్వ సీంప్రయు. 

శా, చే ననియెడు ననుభవమునకు మాత్రము విషయమగు (స్వానుభ 

మై కజేద్యమగు) (బ్రహ్మము స్వయం(పకాశము చిదూపము (త కాలా బా 



పద్య-౯ ౨.] టీకా తాత ఎర్యవి కేపార్థ సహితము. ల్శ? 

ధ్యము నర్యాజభా సక క్ు సత్యము ఆయు, వాను పు పుట్టువు రాజు రంగు 

మొదల వికృళులును కారణయు శార్య యు ఉపకరణము మొదలగు నషి 

పరికరములును జాతి గుణ యులు ఆ్మశమ సులు అవాంకారము మెందలగ 

(చకృాతిగుణ ములును, జ అవ్నామున వక్ష లేదనియు నొక్కి నొక్క నక్కా 

ణించు దున్న నామొక్క హీత్రోప పదేశ వాక్యమును, నెమ్ముదిగాం జ్వాత్తేము 

నందు నిరంతర మును నమ్ముయు. 
కాం 

అవ (్రవంచము నున్నోభాంలికల్సిత నుని తలంచి 
[పాపంచికనుఖములయందు. డలహును వి చి! ఆహ్మామే న కను 

నఖండానుభ వై కరసికుండవు గమ్మని యు జజేశి ఎచుచున్నారు. 

చ, అరుచి జనింప నింపగు దుకహవిప షయేచ్చలు నమూన్తిమూనిత 

స్ఫురదభిమానమానసవర వా భః శకాయ నివాసవాసనం 

జొరయకు మేను చే ననడికీబుద్ధెని ది దోయటచేతం చేతన 

తరమును గానుగానం బర కత ఏమె వరము ధో భవం 

ట్ ఇంపన = ఆఅపాతమధురములును, మవాత్ = అపరిమితకములును 

నగు, విషయ - ఇచ్చలు = (సక్చృంవనాది విషయములయందలి కోరి 

కలన్యు అరుచి జ విర క్రి, జవింపన్ = పుట్టనతోడ నే మాని = విడిచి 

విశ్వము = పపంచమ్బు అభావ + భావనన్ = (భాంతికల్పిత మసట"ే 

గల్ల యను యతో “నేను = వైతన్యస్వరూపుంయ నగు నేను, చేశ, 

ఇతరమును = వెళ న్యవ్యతిరి క్త మగు దేహాడిజడమున్కు కాను = అనుట 

లేదు కానక = అడిగావున, పరత త్ర గఘమ4 ఎ = నిరుపాధికమ'ప పరమా 

త్శయె, ఏను నేను + అనెడి + బుద్ధి నిక్ = అఖండాకారముగ వేను 

"నే ననుక్థిత్యపజ్ఞ్యయందు, తోంచుట చేతక్ = న్ఫురించుచుండుటవలవ, మాని 

త...వాసనక్ ౬ మానిత = ఇవియే నేనని యాదరింపంబడుచున్న స్టైయు, 

స్సురత్ = అట్లు మన్నించుచుండుట బే స్ఫుటముగ నఖిన్య కము ైైనట్టి యం 

ఖీ 



ల్డ్తర నీతారామాంజనేయసంవాదము [ఆశ్వాం- గా 

ఆఖ్సిమోన = అపహాంభావము, మానన = డొెందము వచస్ = వాక్కు, ఘన 

కాయ = న్థూలశరీరము, (అనునివి) నివాస = స్థానము॥ 6 గల్క వాసన్ = 

సంసారమును, (ఇవియే చే ననుతేలంపును) పొౌరయకుము = వహింపకుము, 

తౌ, ఆళ్మానాత్మవి వేకము లేశపోవుటవలనం [బియముగం దోప 

ట్టుచుం. బరిణామవిరసము లగు (సక్చంద నాది విషయభోగముల యందు, 

“యకయదవారేవ విరజ్వే త్రదవారేన (ష్మవజేత్ *”” అను మొదలగు నుపనివద్య 

చనములనుబట్టి వై రాగ్యము పొడమినతోడ నే “య భేఒ_వాకర్మచితోలోకః 

శీయలే, ఏన మేవాముత పుణ్యచితో లోకః శీయ'తే”” అను మొదలగు 

(శుతులచే నెహీకాముహ్మీక రూప మగు (పపంచమెల్ల నజ్ఞానక ల్పితే మగుట 

చే వినశ్వరమైన దను తలంపుతో నావైమయికభోగములయందు౬ గక్కిన 

కూటజియందు. బోలె నళ్టిలావను వడలి జడములగు దేహాదులు చైతన్య 

స్వరూఫుండ నగునేను గాను గాన, సర్వావస్థలయందు చేను నే ననియెడు 

స్థీక పజ్జియందు స్ఫురించుచున్న యఖం_డైక రసచిన్మాత్రపర బవ్మామే నే 

నని యొంచి మసోవా క్కాయక ర్మాదులయందు నవాంకారమను కారరూప 

మగుసంస్కారమును బొందకుము, అని నిష్కూర్షి తౌర్ధము.. గా 

అవ, అజ్ఞానము మిథ్యాభూత మని యెజ్6గి యాకు 

నాత శవివేకదృష్టి చె (_బహ్మజ్ఞానసంప త్తి గలిగి -చీహాదికము. 

చాను గానని యెంచినమువోధిరునకు మోతుము కరతలావులక 

ముని బోధించుచున్నారు. 
. 

చ. ఇరవుగనెన్న చెన్నండొక్భగ్థయిం చుక లేకయయున్నయున్నతిన్ 

బొరలువికార కారణము 4 బోధమ్మ దీని తెజంగు రంగుగా 

నెజింగిశమించిమించి పరశ మేశ్వరభావముంబొంది బొందిందా 

నుజచిన ధీరథీరుచిరళమార్దుండు మాతు ముం జేరు. జేరువన్ = 



పద్య-౯౪.) టీ కాతాత్సర్యవి కేపార్థసహితము. కశ 

టీ. ఇరవుగన్ - ఎన్నక్ = సదసద్వి వేకవూర్వకమగు జ్ఞానము "చేత 

చాగుగం బరిశీలించినచో, ఎన్నడు = ఒకప్పుడెనన్కు ఒక ఇంచుక ఆ 

లేశమ్మాతమున్కు లేకయ = ఉండకయే, ఉన్న + ఉన్నతిక = ఉన్న 

దానివ౭ెశ్సే పొరలు = తోపట్టుచున్నట, వికారకారణము = మవాదాది 

కార్యకరణనంఘాకమున కెల్ల హేగుభాక మైశది, అబోధము- ఆ = ఆజ్ఞా 

నమే సుమి; దీ; తెజుంగుక = ఈయవిద్యయొక్క_ చక్క..టిని, రంగు 

గాక = చక్కా ఎజియ్ = గు రించి శమించి = (బవ్నాజ్షానముచే 

నశింపజేసి పర మేశ్వరభావ ముక = శుద్దస కృ షుప్రధా న మాయోపాధి కేశ 

రత్వమును, పొండి = తొలుకం బడసి, కందక = అవిద్యోపాధికళరీర 

(తయమువు తాన్ మజచిన ఆ స్పయముగ విస్మృశని జేసినట్ల, ధీర + 

ఛీశqరుచిర 4 మార్లుండు = గంశవీరమివ సక పక్టచే సౌగాన నడవడిక గల 

జ్ఞాని, చేరువకా = దాపుగా, మోకమముక =ము_క్టీని, చేరుకొ=పొందును. 

తా. మవాదాదికార్య క రణసమస్థి కెల్ల ముఖ్యకారణ మగు నవిద్య, 

దసద్వె వేకదృష్టై చేం బరిశీలించినయొడల నొకషప్పుడును 'లేశమాతమైన నుం 

డకయే యున్న దానివలె నే తోపట్టును. దీని వైఖరిని శెస్ఫ్సగా స్తై 

జింగ్ (టవ్మాజ్ఞైనము చే సమాలయుగ జెకలించి తొలుత సర్యజై జ్ఞత్నాది గుణ 

ములు గలపర మేశ్వ 3శ్యమునొ ౦ది యా యవి ద్యారాపమి'ప ముపాధిని మజచి 

నష్ట గంఖరమయిన్యృత్మపజ్ఞై చే నొప్పిదమగు నడవనెక గల మహాజ్ఞాని 

వైళమ పరబ హైక్యమాపమగు ముక్తి నెందు నని ఫలికము. జాపి 

వ. అని యుపచేలిిచి వెండియు నాత్మస్వరూపం జకిస్పష్టంబు 

గా నెజటుంగుక్ొఅకు నింకొక్క పరమరహాన్నంబుం జేవె 
సి ఏద 

సావధానచికుండ వె యాకరి పు మని యి టృనియె. ౯-౯౪ 
అవ ర లొ 

టి. అని = మోందంజెప్నినయబ్లు, ఉపదేశించి = సదుపచేశము నెన 

కించి వెండియుక = మరల, ఆకస్వగాపంబు = నిజన్వరూపము ఆతి 



ల్ల్0ి 
న్ఫీ ట్ర్ "రానరాంజనేయసంవాదము [౪శ్యా_ 

స్పస్ట్రంబుగాక్. = మిక్కిలి నులభముగ్య ఎఆుంగుకొజుకుక్ = తెలిస 

శొనుటతలగాను ఇంకొక్క + పరమ + రవాస్యంబుక్ = వేటోోకమహా 
గువ్నాగును వెప్పెదక్. = ఉపదేశించెదన్సు సౌనధాన + చిత్తుండవు ఏ =' 

జెడ రవాస్యార్థమునందు నేశ్రాాగమగు డెందము గలవాండ వై, ఆకర్టిం 

ప్రమ = ఆలింప్రుయ్క అని ఇట్లు అనియెక్ = అనుచు చెస్పంబోవురీతిని 

సలిశిను. 

తాత్పర్యము సులభ ము. జార 

అవ. “చముపో( ద్రష్టా (శో(తస్య్యదష్టా మనసో దష్టా 
వాచో(దష్టా బుద్దిర్ణృస్టా (వాణస్యదష్టా తమసో_దష్టా సర్య 

న్య దష్టా 'తత్సర్వప్యాపన్నో మహా నాత్తా” అను మొదలగు 
Es త్యర్థములను వివరించుచు. దొలుత దృశ్యముయొక్క_యు 
దృష్మ యొక్కయు వివేచనమును చేయుచున్నారు. 

సే కలితశబ్బ శో తశఘనమనో౭_హంకృతుల్. 

దృశ్యముల్ వీనికి $ దృక్కుు నేను 

స్పర్శత్వగిం దియాంశచన ఎనో హంకృతుల్ 

దృశ్యముల్ వీనికి $ దృక్కు_ నేను 

సలలితరూపలో$శచన మనోహంకృతుల్ 
దృశ్యముల్ వీనికి  దృక్కు_ నేను 

గమనీయర సరసోజ్ఞామనోహంకృతుల్ 
దృశ్యముల్ వీనికి 1 దృ్భక్కు నేను, 

తే ఆకినురభినాసికామశనోఒహంకృతులును 

దృశ్యములు గాన వీనికి $ దృక్కు_ నేను 
బు ల బవువిభాంతర ్పహిస్థ ప్రీపంచ మెల్ల 

దృశ్య మళ్లాట. బరీపూర ర కేదృక్కు. నేన్ను గ 



బం డో జ్ సక ము, పద్య. ౫.7] టీకా తాత్పర్యవి పార్థ స హితము ల్ర్ శే 

టీ. కలిత. ..కృతుల్...-కలిక = ధ్వనిమూపమున ను టమగుచున్న, 

క అ శగుంముకు, పోల్ ఆ కస్లగుణ గావాక గ్రవణేండియయను, ( 
నున + మవహ్ = వ్యాపషకమంట నే శొళ్చషయాన. మకన్నును, అవాంక్ళ 

బి 

తుల్ ౫ శజాదుల వఫిమానియను నవాంళకారసుక్కు దృశ్వముల్ = చేస్టే 

టి వ్ ఇ whem we Py ఖో అటో, Wn క యు హ్ ఇ యగు నాత్న్మకు గొడరమలగుచున్న వి గావు; కిక చని జెప్ప? 

బడిన దృకషయములగు కశకచాదు-కు _ చేచు = అవాంసక్టాయాలంబన మగ 
ము యి ల షు 

గద ను క నాళ్ళు దృకష్క = సాకీ యసటచేం గని పెట్టునది యగువు స్పర్శ... 

కృతుల స్పర్శ జ నృ కించుగుణమయును రాక్ శు కం గయ ౫ స్పర్శ 

ఉమా 

ే గు, గావాకనుగు నకం _దియముము;, ఆఅంచల 4 

స్పర్శ సణక్యగిం దయ మల యందు వ్యాషించి యొప్పుదున్న మనన్సున్కు 

అవాంక్పతుల్ = స్పర్శా సాదులయందు నళ్ళిమాని చాన యవాంకార యన 

దృశ్య గల్ = సాకీ యగ నార్మ్మేకు విషయము లగచున్న వి “గావున, క 

కిస్ = ఈస్పర్శగుణము ముదల చదానికి నేను = సేనను; (పతీతి! నాలం 

బనమగు నాత్మ, వృష్క = ప యగుట చే. జూ మనదియశును, సల 

లిత,..కృతుల్ _..సలలిక = సొాగెవ, మాస = ఆకృతిగుణమును, లోడ 

న = రూపగుణమును [గహించెడు చేకేం డియముక్కు మనస్ = శేతేం 

దైమేరక మగు మనస్సు, అవాంకృతుల్ = ఈ చకురిందియాదుల 

యందు నమావము గల యపాంకార మును, నృశ్య ముల్ మొవలగు వాక్య 

“శేషము గతార్థ ము. కమనీయ... కృతుల్ _ కమనీయ = ఇంపగు రస = 

వవిచూపమునస గుణమును, రసక్ఞా = ఆ చవిని (గహంచెడు రసౌేందియ 

మును మనస్ = రసౌేం; డియమును | పేకేకి వించుమనస్సుకు అవాంక్ళకుల్ = 

ఈ రస సేర్యదియమనన్స్నుల యందు నకెమానము గల యవాంకారమును, దృశ్య 

ముల్ మొదలగునవి గతార్గము, అతి _ కృతులును - అతిసురఖి = మంచి 

వాసనారూప మగు గంధగుణమును నాసికా = గంధగుణ గావాకఫఘోా 

తేరదియమువు, మనస్ = (ఘాణేం సయ పేరక మగు మనస్సును ఆవాం 



ల్త్2 నీకారామాంజనేయసం వాదము [ఆశ్యా-_౨ 

కృతుల్ = తదభిమానరూప మగు నవాంకారమును, దృశ్యముల్ మొద 

అగసనవి గ తార్థము. బహు... ఎల్లన్ - బహువిధ జ పెక్కు తెజుంగులను, 

ఆంతే; = లోపలన్సు బహీః జ వెలుపలను, స్థ = ఉన్నట్టి, (ప్రపంచము 

ఎల్లకొ = సకలజగత్తును,. దృశ్యము = (ద్రష్ట్రయగు నాత్నకు జ్ఞే యము, అట్లు 

జొటక్ = అట్టు సాక్షీకి గోచరమగుటచేత, నేను = నే నను (పత్రీతికి 

మ్మాతయు గోచరమగు నాక యనుట్క పరిపూర్ణ +దృక్కు. = సంపూర్షముగం 

గనిపెస్టునది యగును. 

తా. శబ్బస్పర్శరూప రసగంధము లనునై దువిషయములును నీ యైదు 

గుణములను (గ్రహించెడు (శోత త్వక్ చతు ర్హిహ్వాఘూణము లను జ్జ నేం 

(దియపంచకమున్సు వీని నెల్ల వ్యాపించి (పేరణంజేయం మనస్సును, వీని 

యన్ని టియందు నభిమానరాపమగు నవాంకారమునుు మచేయు. బలు తెజం 

గలం బరంగు లోను చెనింగల సమ స్త ప్రపంచమును (దష్ట్ర యగునాత క 

నోచరమగుట చే క్షే యమైయున్న దిగాన “నను (పతీతికి మాత్ర మనుభ 

చె కవేన్నమగు చాత యె దని పలితార్లము. వైక వేద్యమ నాత్మసాక్సీమై యున్న దని ఫలి ర 

వ. అది యె ట్లం కుని, 

జ్, ఆత్మ సాక్షీ యగుట యెట్లనియడిగితివేని చెప్పెద నాబకింపుము. 

సీ, శ బ్లాదివిషయపం$చకము దృశ్యం బగు 

(శః వణాదిక రణపం$4 చక మునకును 

(శవణాదికరణపంశ చకము దృశ్యం బగు 

తతమనోబుద ద్గ కవాంీకృతుల కరఠయ( 

దతమనోబు ద్యవాంగక తులు దృశ్యం బగుం 

బరిపూర్జ దృజ్యయ$(బవ్శామునకుం 

బరిపూర్ణ దృజ్యయ$(బహ్మంబు నగునాకు . 

దృశ్యత్వ మెందు జింశతింప తేదు 



బ్ పర్యా ఒర కో 
పద్య-౯ ౬.) టికాతాళ ఏటి శేపార్థస నహితము. ల్ల్ీలీ 

తే, గాన నికతిశ్రయస్వ[ పశ కాశ నిర్వి 

"కార నిర్విష యావ్యు యా$కాళశకల్ప 

కల్పనాతీత సచ్చిక్సుశఖస్వరూప 

నురుచిఠాఖండ శుద్దవ్ళ్ స్తువును నేను, ౬. 

జ్, శ్రవణ + ఆది + కరణ + పంచకమునకుక = (శో[తైము 

మొదలగు నిర్మదియముణ మెదింటికిన్సి శబ్ద + ఆది + విషయ + పంచ 

కము = చప్పుడు మొదలగువినయము దును, దృశ్యంబు అగుకా = తెలి 
యంబడువవి యాసకు తత 4+ మనస్ + బుద్ది + అవాంకృతులకుక. జ 

అట్లు శ బ్లాదులకు ్ఞుతేలగు మనస్సు బుద్ధి యవాంకారయు నను నంతంకరణ 

చతు య ఏ మువక (ఇంకు మనన్సులోం జి శ్ర మంఠర్యూ తము గాన నుపలక్ష 

ణము) (శ్రవణ + అది + కరణ + పంచకము = గ్ తము మొదలగు 

నెర్మదియము ైదున్కు దృశ్యంబు ఆగుక్ = గి గోచరము లగున్యు ఆర 

క = _పకిలింపలా పకిపూర్ణ + దృక్ + మయ + టో 

ధ్ధ్ అవాంకృతులు = అన్ని టియందు. (బసరిం కడు మవ 

యు నవాంకారము నను నంకఃక రణచతుస్ట సయము దృళ్యంబు - 

ఆగుకా = గోచరము జన్యు పరిపూర్ష్మ ఎఫ్ దృజ్ముయ. వ (బవ్మాంబును + 

అగు + చాకుక్ = అన్ని చేయందు నిండియున్న (వష్ట్ర యగు పరమాత్మ 

యే యగు నే నను , పతీతికి మాత్రము గోచర మెన (సా ౧నుభ వె వెకచేద్య 

చుమున్స యాత్శకు, చింతింపక్ = ఆలోచింపరా, ఎంచును 

'ఎప్పూడును దృశ్యత్వము = వేటెకడానికి గోచరమసట, లేదు 

వింపద్కు సర్యసాక్షీ యగుపరమాత్శకు వేతొకసాక్నీ ంగీకరిం చినచో 

నాయాత్మకు మజియొకయాత్మయంు. చాని కింకొకయాత్మయు నని సాక్షీ 

తయన కనవస్థాపాతము ననె కాంక్యము సంభవించును గాన పరమాక 

స్ట వ 



ర్ర్& నీతారామాంజనేయసం వానము [ఆళ్యా_ం. 

న్యపకాళ మగటచే. జేనికిని గోచరము కాదు, అనునీయర్థమనందు. 

“న త్యతనూర్యోభాతి నచంద్శి తారకం ేమావిద్యునో భా ని కుత్రోడ.. 
య మన్ని ౩7” అను మొదలగు న నేక్మళుతులు [పమాణము; "కానన్ ౨ 

ఇ ట్లాల్మువ వేజెకదసష్ట్ర కాకపోవుట యాతృ్శసర్వసాక్షీయు. నగుట 

లేవిషియు స్య్యపకాక = తనకుం దా వెలుగొందు చున్నదియు నిన్ని 
కార = (పకృతికి నతీత మణటచే జననమరణాదివికృతులు లేనిియు 

నిర్వివయ = స్వానుభ వై కసం వేద్య మగుట చే నొకదానిక గోచరము కాని 

డియ్యు అన్యయ = స్మదూప మగుటచే నాశము లేనిదియు. ఆశకాళ 
కల్ప = పైని చప్పీనలక్షణములు గొన్ని యాకసమునందు( బట్టుటశే 

మింటికి నెళమెనదియు, లేక చిదంబరన్వరూప మును, “ఆశాళోవానై 
నామమాపయో రి రహితా” అను (శుతిమాూలముగం గల యాకాళాద్ధి 

కరణార్థము నిచ్చోట గమనించునది. కల్పనాతీత = (పకృతిరూప మగు 
(పపంచరచనకు విలక్షణ మెనదియు సత్ £4 చిత్ 4 సుఖి + సూప = 
“నచ్చి దానందనునం పరం బవ్మా' అను మొదలగు నుపనిషద్యచన్మ పమా 
ఇయుజేతనుు యు క్ర నుభవములచేతను, సత్యన్వరూపమును జడభిన్న 
మగుటచే శుద్ధ చెతన్య స్వరయాపమును దుఃఖసంభిన్నము కాకపోవుటచే 
నానందనునము శ్రైను; నురుచిర = మహాజ్ఞానులకు మిగుల రమణీయమును, 
అఖండ = సర్వపరివూర్ష మగుట బే నపరిచ్చిన్న మును, కద్ధ = (పకృతి 
సంబంధము లేకపోవుట చేత నతిపరికుద్ధమును, నగ్కు వస్తువును = పర 
వస్తువును, చేను = "నే నను ననుభవై క వేద్య మగు నాత్మయే స్వరూపుం 
నగు నే నై తిని, 

శౌ, ఆకాశాది పంచముహాభూాతమలయొక్కొ. గుణము లవ శబ్ద 
స్పర్శ రూప రన గంధము లను వ్రైదుగుణములును వరుసను (శోతత్వ 



పడ్య-౯౭.] టీకాతాత్సర్యవిశేషార్థసహితము. ర్ర్ర్ 

కృత ర్వీ వ్వ ఘూణము లను జ్ఞానే నేం ద్రియయు బైదింటికిని విషయము 
లలా 

అయు జేయు బగును 3 ఈ భా చేం దియపంచకయ మనోబుద్ధ్య్యవాంకార 

ములకు నోచర దుసచున్నది. మనన్ను మొదలగు నీ య:తఃకరణచకుస్ట్ర 

యనం సర్వ వ్యాపక ఏయు సర్మసాషి యగ పరమాల్మకు వయ 

మగుచున్న ది. అజ్ఞ నావరణవిక హీతు (జ నగుటేే నా పరమాత్మ స్వరూ 

ఫుండ వయి సర డ్య నగుచ్యు చాకు నాలోచించి చూచినరుడల 

నొకచానికి గోచరనుగుట యెన్నండును గలుగదు. ఇ ట్టగుటంజే? నేను 

పర బహ్మము, తను మించిన వేళలొక కవ స్వవు జేవదియం స్వసంచేవ § 

మగసటచే సృయంపకాశమానమును, (పకృత్యతీక మగుట చే వరన 

విశారములు లేససయు, వనక చా నోవరమగుట చే జే జీని కిని చెలియా 

దగినది కానిడియ్కు నిఠత్యస్వహాప మగుట'చే నాశము శవయ, ఆకా 

శమువం దీ లక్షణములు ఫొన్న్ని గలిగియుందుటచేక మింటిని బోలి 

నదియు, [పకృతివికృతిరూప మగ (పపంచకల్ననకు విలక్షణ మైనదియు? 

స్యదూపమును. చిత్స్వరూపమును . ఆనందభునయు |నగుటచే మనోక్టాయును 

నపరిచ్చిన్న కును పరిశుద్ధము నన పర వస్తువును సుమో యని తౌ. డ్ 

3 గా yy దన _ స pn ద్ చ్ చ్. (బహ్మ్ను ఆన్య(ప్రకాశ్యము కా డనుఓను స య్ 

తుకముగ: (బతిపాడంచుచున్నారు. 
వ. అట్టి దృగషనస్తువు వై ననాకు దృశ్యత్వంబు గలుగ దెట్లు 

నిన వినుము. దృక్కును, సంవిత్తును, జత్తును, క్ష్త్్రయు, 

జాన '౦బున్కు బోధంబును, వై చె తన్యంబును నగునివి ఘట 

కుంభకలశశబ్దంబులభం Ac బర్యాయనావముంబు ల ర్సీగుట 

దృక్కువై న న న్నవలోకించునది దృగన్యంబనిన దీవభా 
స్యంబులై జడంబులై న ఘటాదులు, భానకం బైన 

బుం (బకాశింపం జేయ నేరనిపగిది, నావేతం బకాశ్యం 



ల్ర6 సళాకానమూంజ నేయసం వాదము [అఆశ్వా- ౨, 

బువై యచేతనంబు లైన యహంకార నునోన్నేత రూపా 
దికంబులు (పకాశకం జైన మత్స పరాపంబుం దెలియ 

నోపవు; దృగంతరం బనిన నాదృగంతరంబు స్వల్ప(పభా 

పం బై న(పదీపం బనల్ప తేజోవంతుం డగు భాను 

మంతుని వెలిగంపలేనిచందంబున నికృహ్వంబై. యెజుంగ 

సమర్థంబు గాదు సమానం Gl తేజరిల్లం జేయు ననిన 

రత్స బు స్వసదృశ ర త్నాంతరంబును భాసిల్లం జేయ 

కుమంబు గానిపోలిక, నుత్సమం బై విలసిల్లం జేయ 

క _క్షంబు గా దడియునుం గాక వేదాంతంబులయందు, 

జైలేన్యద్వయం బను కంబు, అది య ట్లుండనిమ్మ్ను; సము 

త్కృృ్చష్టంలై. కాంచు ననిన నదియు మజియొక దృగంతరం 

బునకు దృశ్యంబు గావలయు, నట్లయిన దానిం గనుంగా 

నుదృగంతరాంతరం  బింకొక టి. యనిన ని_త్రేజింగున 

నసంఖ్యాతదృగంత రాంగీకారంబు దోంచుు నందువలన 

నవస్థాదోవంబు (పా_్పంబగు ; నట్లుగాక కొన్నిదృగంతరం 

బులి నూహించి యొక్క-టి నిలిపి యిటమిో:ద దీనికి (ద్రష్ట 
"బేదనిన నన్నింటికిం గలుగ నితని కెట్లు లేకుండుం గలండ 

నిన వానికి వ్యభిచారంబు వచ్చు; నిపషథంబుగాక మొదటి 

దృగంతరంబు నిరతిశయం బనిన నెయ్యది సర్భకారణంబై_ 

నిప్కాకణంటై తనకంకు నితరంబై న సర్వంబును సాధ 
వంబు లేకయ తాన వీవ్షీంచు నదియె నేను గావున నప 

కాశవకిప్రార ర్ల దృబ్మ య[బహ్మాంబు నగుదు నని యుపజే 

కించి నుటియు ని ట్లనియె. 



పద్య-౯౭.] టీకా తాత్పర్యవి శేషార్థసహితము. ర్ర్7 

ట్ర అట్టి + దృక్ + వ సృవును + ఐన + నాకక = మొాందల 

' ఇెన్పినలక్షేణయులు గల (దష్ట్రరూపమగు ను్సమవస్తువు నగు నే నను 

(ప్రతీతికి మ్యాతయు ప్మాక్రమగు (బవ్మామునక్క దృశ్యశ్వంబు = ఒకనిదానికి 

విషయ మగుట, కలుగదు = సంభవింపదు, ఎట్టుఅనినన్ ఆ అది ఏతీరున 

నని యడిగితివేని వినుము = చెప్పిన నాలకింపుము ; దృకు_ను - సంవి 

చును - చిళ్తును - జై పీయు - జ్ఞానంబును - చె తన్యంబును, ఆను 2 

ఇవి = అనయెడు సీషవములు ఘట - కుంభ - కలశ - శబ్దంబుల - 

భంగిన్ = కడవ -_ వాన - కండ యను పదములవలెనే, పర్యాయ - 

నవానుంబులు = ఒక'టిరమే యర్థము గల మాజుపదమలు అట్లు అగుటక = 

| 

అట్లు దృక్కు_ సంవిళ్లు మొదలగునవి పర్వాయపదము లగుటచేక, 
pn pen జ 

దృక్కు_ను + ఐన + నన్నున్ = సర్యావభానకమగు పరమాక ఇను ఆవ 

లఈోకించునది = పరికించునది ( వెలుంగొందం జేయునది, దృక్ + 

అన్యంబు = వేజ్క[దస్ట్ర ఆనినన్ = అని చెప్పినయెడల, దీప గా భాన్యం 

బులు - వ = (పదీపముచేళం దేజరిల్ల ౯ జేయంబడున వియె, జడంబులు నన = 

-కెలివిలేనివి యస్క మట + ఆదులు = కడనలు వలుసలు మొదలగునవి 

భాసకంబు + ఐన + దీపంబిన్ = తమ్ము. (ఐ కాశింపం జేయ దివ్వెన్కు 

(పకాశింపన్ - చేయన్ - నేరని + పగిదిన్ = వెలుంగొందంజేయ సమ 

ర ములు గానియష్థుు నా జేక్ = పరమాత్నునివ లన, (పకాశ్యంబులు- 

ఐ = భాస జేయబనుచున్న వై, ఆవేశనంబులు - ఐన = జ్ఞనకూన్యయు 

లగు ఆవాంకార 2 మనస్ 2 నేత ఇ రూప + ఆపిశంబులు = ఆంతః 

ఇక రణచతుష్టయము జ్ఞా నేయ్యదియపంచకము, ఆకాశాది పంచమహాభూత 

ములు శ హ్టైదిగుణ ములు మొదలగు సకల, పపంచము, [పకాశకంబు _ ఐన+ 

మక్ + స్వరూపంబున్ = (వష నగు నాయొక్క స్వమాపమును, శెలి 

యక్ష - ఓపవు = ఎబుంగుటకు సమర్థములు గావు ; దృక్ + అంకరంబు. 

అనినన్ = వేతొక దవ నీస్వరూపము చెటుంగచచు ? నని ఒకు ఇటీ వేని 



శ్ల్కి వీతాశామాంజ నేయసం వాదము [౪శ__ 

ఆ + వృక్ + అంతరంబు = ఆక్టివేబొొక[దస్స, స్యల్పపభామాపంబు. 

వన - (పదీపంబు = కొంచెఫు వెలుంగు గలదివ్వె, “అనల్ప + లేబోవంతుం 

డు + అప + ఛభానుమంతునిన్ = హావచ్వెనవెలుంగు గల వేండి వెలు, 

గును వెలి పక్ _ లేని జఉందంబునక = ఫాసీల్లంజేయం జాలనివడువున 

నికృష్ణంబు ఐ= స్వల్బమైన దై, ఎజుంగక్ొ = “సత్యం జ్జ మనంకం 

(బహూ త అను మొదలగు శుతులేత నపరిచ్చిన్న మగు నాస్వరూప 

మును టెలిశకొనుటపు సమర్థంబు కాదు = సామర్థ్యము గలది కానేరదు, 

సమానంబు - వ జ ఆదృగంతము నీకో దుల్యమగు న్వరూపముగలదిమై, 

చేంకికొ చయుక = నిన్ను (పకాళింపం జేయనచ్చును అనినక్ = 

ఆని యంటివేని, రత్నంబు = మానికము, స్వ + సదృశ + రత్న అంతరం 

జలోనత్రో సమానమగు వేజొకమానికమును ఖాసీల్లక్ - వేయక = 
కేటి, తృనుంబు - కాని - పోలీకక = సామర్థ్యము గలది 

ానిపన్దిని మత్ + సమంబు = నాకుం దుల్య మగు న్వరూపము 

నగలద్వ్నియై, విలసిల్లక్ - చేయక = నన్ను € (బకాశింపంజేయుటకు, శ 

కృంబు కాదు= సమర్థత గలదె కానేరదు అదియునుంగాక = అంతియ కాక, వే 

డాంతంబులయందుక్- = ఊపనిషత్తులయందు, వై తన్యద్యయంబు=దృక్క. 

నకు చేజ్ొొకద్భకుు.. గలదని రెండుదృక్కులు అను కంబు = చెప్పంబడి 

యు డలేదు ఆది - అట్టు - ఉఆండనిమ్మ = దృ్భగ్ద్ట యమున కప పనిషకత్న 

మాణము లేశపోవుట యటులుండనిమ్ము, సముతేశ్యా పృస్టంబు - ఐ = ఆదృ 

గంకరము సీకంకు గొప్పది మై కాంచుక్ = నిన్ను. జూడంగలదు 

ఆనినక్ = అంటివేన్సి అదియుక్ = ఆ గొప్పదృ్భకుు.న్కు మజియొక 

దృగంకరంబునకుక్ తనక ౦కు గొప్పదియగు వేజొొక దస వై తన్యమునకు; 

దృశ్యంబు-కావలయంళ = గోచరముకాందగియుండును. అట్టు అయినన్ = 

మొదటి దష్ట్రకు చేబొోొక పెద్ద దష్ట, ఆ (దష్ట్రవ మటియం బెద్దదస్ట్రయు? 

గలిగినచో దానిన్ = ఆ దృక్కున్సు కనుంగొను = పరికించునట్రి, దృక్ + 
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ఆంకర + ఆంకరంబు = మచియు “న్వ్యేభెక(పబలమైన (దష్సువై తన్యమ్య 

ఇంకొక్కటి = వేలొక్క_టి గలుగవలయున్యు అనినన్ = అని పలికిన 

ఆమడల, ఈ-.తెజంపసనక్ = జట్టు వెస్పినసీరున 3 అసంభ్యాత= లెక్క కక్కు 

డస్కు వృగంకక = వేజు (ద్రష్టలమయొక్క, అంగీకారంబు = ఒప్పుదల్క 
తోంయన్ = తోపట్టును అందువలనన్ = అ ట్లంగీకరించుటబేక్క అన 
పస్థైకోనందు = "తెంపు లేకపోవుట సమం (సౌ ప్తంబు అసన్ = 

గాని మవ్వురనుగాని నటువుకనునాని Pane శ ఊహించి = ఆలో 
చంది, ఒక్కట్౯- వీ = జందుం గడపణి యొక[దస్టను ౫ స్థరోప కిచి ఇట 

డన్ = ఈెచి దికికీన్ = కకడపి త్ర, [దష్ష-శేయ-అనిన్ = 

సరి పజిచిన నయెజకల, ఆన్ని ంటికిన్ జ వెను 

టి (చష్ట పషలందచెశిని కోలగక్ = పప (స్ట లుండునపుడు, వీనికీన్ = 

న అభ ఎకు లేక-ఉఊం కుక్ నూ ఏయు క్రి వేం గలుగకయుండ 

వలెను ?._--కలుగకపరద్యు కలండు - అనన్ = కడ పటిక: 'హూడ్ర 
శతక డ్రప్తయున్నాం డని మొుపస్ప్రురెనినమొడల్క వానికికౌ = ఆ, _చస్ట్రవం 

డృ వ్యభి ఫిచానము = నిలుకడలేక పోవ్రుట్క వచ్చున్ జా నంధవించుకు, 

కశ పకీయ" విడిచి మొవటి ఇ దృక్ + అంక 
రంటు = తొలుక నంగకరంచిన్నదస్ట్ర, . సరతిశయంబు ఇ కనక వేజిెకవష్ట 
లేనివగును ఆనినన్ = అని మొ మొప్యకిెనినమెడల, ఏ_ఎడ2 = స్వమాప 
ముగు "“సపరవస్తువు, సర్వశతారంణంబు - వ ఇ కార్యక రణసంఘాకమున 

వ్ల మారుఖకాత మగసచ్చు వస్మ్హూరణంబు-వ = తనకు నింకొకకారక 
వు 'లేనిడిపైము తవకం కుక ంఇచరంబు = ఐనసర్యంమనుణ 

తనకు శేసషభూత మగునవభు స్మ్రపపంసమును సాహవవంనబు తేక = పకరణ 
మెద్దియును లేకండు శాను_ఆ = స్యయముగ న్నే వీజీంచున్ = పరికీం 



560 సీతా రామాంజనేయసంవాదము [ఆశ్యా_, 

చునో ((పకాళింపంజేయున్నో, అది-ఎ = ఆ సకలసావ్నీయె నేను = స 

చే నను (పతీతికిమ్మాతయ ప్మాత్రమగు పరనస్తు వని యర్థము కావునా = 

ఇ ట్ల్రగుటంబట్టి, స్వ... బున్. = స్వ పకాళశ = తనకుం చా వెలుంగుచున్న 

క్షియు, పరిపూర్ణ = అంతట నిండియున్న ట్లియు, దృజ్ఞయ = సర్వ 

(ప్రపంచ పకాళశ మయినట్టాయు, (బ్రవ్మాంబుక్ = పరవస్తువును, అగు 

దుక జ వఐయున్నాను- అని ఉపదేశించి = ఈరీతిని హీతోపదేశము చేని 

మతియుక్ - ఇట్లు - అనియెన్ = ఇంక నీరీతిని పలికెను. 

శా. మాంచి జెప్పంబడిన సాత్న్సీరూప మగు పర్మబవ్నామునే మైన 

నాకు నితర్యపకాశత్వము సంభవింపదు. ఏల సంభవింపదని యంటివేని 

చెప్పెద నాలకింప్రము. (దష్ట్ర సాకీ, సంవిత్తు. పతిపత్తు చిత్తు, జెఫ్రీ 

జ్ఞానము, బోధ చెతన్యమ్ము,ఆనుపదము లన్నియు, కడవ, కండు బాన, 

గూన ఘటము, కలశము కుంభము అను నుడులవడువున నొకటియీ యర్థ్ 

ముగల మాజుపదములు"గాని ఖన్నాార్థ్యక ములు కావు గావున సర్వసాకీ నగు 

నన్నుం గనుంగొనుపరవస్తువు వేజాండుండంబోలు నని యంటి వేని, “నాన్య 

తోసే (దష్టో నాన్యతో స్తీ మంతా నాన్యతో సి విజ్ఞాతా-” అను మొద 

లగు నుపనిషత్న్రమాణములను బట్టి (పదీపముచే వెలిగింపయబడుచున్న వీ యై 

వై తన్యరహితము లైన కడవలు వలువలు మొదలగునవి యం దమ్ము వెలి 

గించెడు నా దివ్వెను వెలింగింప సమర్గంబులు గానితీరున నావలన వెలిం 

సింపంబడుచున్ననిమై జడములగు మనోబుద్ద శ్రవాం కరములు త్వక్చతం 

డో క్రజిహ్యోఘాణమయులు శబ్లస్పర్శయాప రొసగంభములు పృథివ్యచ్వేజో 

చాయ్యా'కాశములు మొదలగునవి తయ్ము6 (బకాళింపంజేయుచున్న 

నాయొక్క చిదూపము నెజుంగుటకు సామర్ధ్యము గలవి శావేరవు. పోతే 
ముని నిన్ను6 చెలి+కొనంజాలక పోయిన బోవ్రం గాక్క వేజటోక(దన్ట, 

నిన్నూ చెలిసికొనవచ్చు నని యంటి వేని వేళొకయా(ష్ట్ర నాకం కుం 

జన్నదియా ? నాతో సమానమైనదియా ? నాకంటెం చెన్దదియా ? 
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నాకం ళం జిన్నది మెనచోం గొంవెఫు వెలుగు గలదీపయ తనకంమె 

మిక్కు_ట మగు కా:తి గల నూర్యునిం (బకాళింపం జేయంజాలనిబోలికం 

దనకంటె నెక్కుడగునన్ను. (బకాశింపంజేయంజూలదు. ఆద నాతో 
సమాన మైనదని యంటివా ? మానికము తన శన యగ వేటొక 

రతనమును వెలింగింపలేశనియ్మ్థు తనతో సమానముగ నన్ను భాశిలంజేయం 

జాలదు. ఇంతియకాక యుపవనుక్వలలో నెచ్చకును డై తన్యయునకు చెవి 

ధ్యముం జెప్పియు డలేదు. ఇట్లు (కుతి పమాణము లేకపోవుట నటుండనిమ్మూ! 

ఆవృగంకరము వాకం క గొప్పదిమై నన్ను గనుంగొనవచ్చు నని య:ంటి 

కేస్కి దానిని దవకంశుం చెడి యస మణీ వేజొకదష్ట్య, పరికింపవలనీ 

వచ్చును. ఈష కీయ నొప్ప్యుకొనినయెడల దానిని. దనకంటపెం బెవయను 

వేజొక (దష్ట్రయు, దాని నింకొక గొప్పుదష్ట్రయు6 (బ కాళింపంజే యుచు 

నుండవలయు. ఈ తీకన లెక్కలేని పెపెదప్టలను పెక్కండ నంగీకరింప 
వలసీవచ్చును. ఇ బ్లూప్పుకొననియెడల ననవస్థయను దచోవము (వాద్దు జేక్ల 

పోవుట యను గొప్ప తప్పిదము) మోందంబుడుకు. పో మో ప శ్రి జంబడ్జి 

యనవస్థాదోమము (పా ప్టించినయెడల దీనిన్నికిచి, ఇ ఏవుకను గాని ము శ్ర 
రనుశాని నల్వురను'గాని ె్మెదన్టల నంగీకరించి యందు గడపటి_దష్టను 

స్టరపజుచి యా (దష్ట్రకుమాంద నిక (దస్ట్రయుండం డని చెప్పినయెడల కేన 

కట్మెదస్టలకుంైై పైన్మిదస్ట్రలుండునపు డాకడవటి ద న కేల యాండయహాడద 

నినచో నుండవచ్చు ననియొప్పుకొననమయొడల చాకడపటి దస్హకు నిలుకడలేమి 

సంభవించును గాన న్నీప కితనె,మారి తోలుకంజెస్సిన ద స్పకంతె వేజొక 

యు ల్పేమ్మదష్ట లేండనియొప్పుకొనినచో న్మేదష్ట సమ స్హమనకుం శగారణమైన 

దియు దనకు వేళోండు కారణము లేనిదియూ: దనకం చెజయగన నమ స్ప 
మును నీయుపకరణమయులును అేకమయొ న్యయముగ చే (పకాళింప( కే యునో 
యా(దస్టయే "నేనై యుంటినిగనుక తనకుం దా వెలుంగుచు నంకటను నిండి 

యుండి నర్వసాక్ష్నీ స్వరూప మగు పర్యబవ్నాము నే నైతిని సుమి యని 
బోధించి మరల (గరామచం దుం డాంజనేయాన కి ట్లంయె, 
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అవ. ఇట్టు బాలావబోధముక్"అకు నతివివరముగ నాత్ర శ] 

స్వరూపమును (బతివాదించి ఫలి తార్గమును సం(గహించి 

యుపడేశించుచున్నారు. 

సే, "తెలియంబడుచున్నవిశ్వంబు | దృశ్య మంచు 

డలివి నై సర్వమును గాంచుశదృక్కు_ నేను 

మిగుల నాకంటు నన్య మేశ్రమియును వేదు 

సత్య మిది సర్వవే దాంతశసం గహంబు. నారా 

జీ, కెలియన్ - పడుచున్ - ఉన్న +విశ్వంబు జ తనక గోవ 

రమై యుండునట్టి సను స్ప పపంచమున్కు దృశ్యము = తనేం గనిపట్టం 

దగినదియైయున్న ది. అంచున్ = అనియొడు, తెలివిని + ఐి=జ్ఞానస్వడూ 

ఫుండ నగుచు సర్వమును ఆ జ్ఞానమును ఆజ్ఞానజన్యము లగు మనోబుద్ధి 

చిత్తావాంకారములును శమదమాడి సాత్త్వికగుణ ములు కామ[కోధాదు 

లగు రాజసగ ణములు నిజాలస్యాదు లగు తామసగుణములు మొదలగు 

నాంతర్యపపంచమును శబ్దస్స్పర్శయాపరసగంధములు పృథివ్య స్పేబోవాయ్యా 

కాశ ములు మొదలగు బావ్యా[పపంచమును నను సమ _స్టమున్సు కాంచు = 

సీకించుచున్న, దృక్కును = సాత్నీస్వరూఫుండను, నేను జ నే నైతిని 

నాకం పిక మిగులన్ = సర్వ(దస్ట్ర నగ నాకంళశును బైల, అన్యయ = 

వేజొకదృక్కు, ఏమియును = ఎద్దియున్కు లేదు = కలుగదు. సత్యము 

ఇది = ఇట్లు చెప్పండి నయర్థము వా స్తవము. సర్వ 4 వేదాంత + సంగ 

వాంబు = ఊపనివత్తులన్ని టియొక్క_ ఫలితము. 

ఈ. కనకు గోచరించుచున్న బాహ్యాభ్యంతరరూప మగు (పపంచమం 

తయుం దన బేం బరికింపందగియున్నది అనియెడు కానే స్వరూపమగం గల 

వాండ నై. యంలేః॥కరణవృత్తులకు గోచర "మగు మానసీక పపంచమును 

డ్రో్యోశాదులగు నిర్మదియములకు గోచరమగు చావ్యాపపంచము నను సను స్థ 
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(పపంచయను గనుంగొనియెడుసాక్షీ స్వాతిని. ఇట్లు సర్వపాక్నీనగు శా 

కంచు పెపెచ్చుగ వేజా క దప్ట యెవ వ్యడుళు వండు ఈచెప్పీనయర్ల మ ఎ టోటె 3 ణే థి 

య ఫార్థము. ఇది యుపనివ.! సలన్ని టి యొక్క ఫ ఫలితము, కాలా 

wo a న! ఈ చా క, జవ డొితయకను'తిత 
లు స 

3 ఛా [సో ల నో బలో న యాననా పితయములవ శ నతడెకుయు వ 
కై ~ జ 

a] 

టీ, కీక_ఆధీశ = వానరులలో పండ, ' ను = సే నను నస్తు 
* 

దర్తకపనమునకు లమ సభూతుం చన పరమాతు. వు జీవ... మలకుక ఇ 
సా 

జీవ తితే విస్యండు ట్పసుయ పా వడు నమ యున్రుంరు జీవుల 
an (wn 

కును తేను శ ;తికేయ = సూబసు నూకుయు “కారణము ఆను మూడు 
+ 

pn 

(వ 
| 

నులక: , అనసా , తితియ = మెంల(కున - కల-నినుర-ఆమ మాండవసల 
మై ఖ్ 

కును ఆకరి కండు = పెజ యిసవాయ తత్ ఇభ వ + అఫావ + జ్ఞాయ= 

మువ్వురు జీవలయు మాంయయమేనలయు మూర డపపంలమొకళాయు ఉనికిని 

లేమిని. చెలిసినవాండుచు అస = ఇన, కేవలచిన్మ:ము ముంయను = పరికుష్త 

మగు చైతన్యము సృమాపముగం గలవా: డనుం 

(కౌ జస (పాప్లై లను జీవ్మత్రయమున 

కోను, న్థూలనూక్ష కారణ ము లను శరర తేయమునకున్కు జ్యాగ త్వష్న 

న ళ్ శ Ez ఇవ్ 2. ॥ నుషు ప్లు లను నవస్థాత యమునకును, ఫిన్ను. డే ఈ జీవ యమయుయొక 

యు దేవ్మాతయముయొక_యు నవస్తాతయముమయొకయు. గబలిమి 
Gg | 



ర్ర్4 సీతారానాంజనేయసంవాదము  (ఆశ్యా_, 

జేయుల వెజుంగువాం డగు కద్ధ వై తన్యన్వయాపపరమాత్ము(డను "నేను సుమి 

యని తాత్పర్యము. గ్ా 

అవ. పర యనియు, నపర యనియు నిరు తెజుంగలం 

బరంగు (పకృతియుక్క_ యు బురుషునియొక్క_ యు (బకృతి 

పురుషుల సావే యగు పురుషో త్తమునియొక్కయు. స్వరూప 
మును నిరూపించుచున్నారు. 
న్ భూతపంచక మును (J బుద్ద ఫ్రపాంకారంబు 

లవ్య_క్షమును నిం దిశథయములు పదియు 

నొక్క_టి విషయపంశీచకమును( చేతనే 

చ్చాద్వేవ సుఖదుఃఖ $ సంఘధృతులు 

కరము తే(తం బనం * గడు నొప్పు నిది యప 
రా పకృతి యనం $ (బక్కతి యనం 

నలరు నీ (_పకృతితోం $ గలసి వర్తించు జి 

ఉఊాభాసుం డతురుం $ డాత్మం డన 

కే. బరంగత్నేత్రజ్ఞాం తనం బరాశ పకృతి నాగం 

బురుషుం డన నీశెంటికి. $ బొందు గలుగ 

నొనరం గనుంగొను నేం బురుశేహో_త్తముం డన 

బరుం డనంగ వెల్దుచుండుదు. శ బననతనయ, ౧౦౦ 

టీ. పవనతనయ } = ఓకరువలిపట్టి ! భూతపంచకమును ఇ పుడమి 
మొదలగు నెదుమహాభూళములున్సు బుద్ది + ఆవాంకారంబులు జ నిశ్చ 

చూత్త్మిక యగు మతియు చే నను నఖిమానము గలయవాంకృతియును, 

అవ్య క్రమును = మూల్యపకృతియును ఇంద్రియములు = (శో తాదు లగు 
చెదుజ్జా గేం దియయులున్కు వాక్కు. మొదలగు నెదుక క్రేం దియములును 
గలసి యీపదింటికిని మూల మగుమనన్సును అను, పదియునొక్క_టి=పదు 



పథ్య-౧౦౦.] టీకా తాత్పర్యవి శేపార్థసహితమం, ల్6ల్ 
a 

నొక లెక్ళు_ గలముం దియమాలును విషయపంచక మును = శబ్ద స్పర్శ రూప 

రస గంధము లమై దువిషయములును, చేతన . లు-చేతన = చిర్తవ్యాపా 

రయ, ఇచ్చా ఆ ఆశ్టిలాన యం, జవ జ పగయు సుఖ = సాఖ్యమ్యు 

దుఃఖు=కుందును, సంమజమనాదాదికార్నక రణసంఘాతమును, ధృతులు= 

ఫీరత్యముకు కరము = వరమును కే కంబు = మేేతమున్సు అనన్ - 

కడున్ _ ఒప్ప్వం-ఇవ = అని మిగసలవ్చెడిమప నిదమయొకు, పరాక్ళతి - 

అనన్ _కక్ =పక్మాప కతి యనియు, (పకృతి- ఆనన్ -క న్ = పకృాతియని యు, 

ఆలకుక్ =జప్పును; ఈ పకృతితోక = ఈపరా ప కృతిలోడ, కల =కూడి, 

వరించు చిత్ - భాసుంయ = నంసారణునందు సంకకించుచున్ను ైతన్య 

(పతివింజభూతు: డగుజ వాత్ను: డు అతరుంయ ఆత్ముండు అవక కక్ అ 

అక్షరుండ యు అత్ము:ఃడనియు, "కేతు రకు అఆనక్ = కేక హ్టంిడనియు 

పరా పకృతి నాక కక్ = పర్శాపక్ళుతి యనియం, పురుషు డు అనక 

కకొ = ఫురుషుండనియు పరగుక జ జప్పున్వు ఈరెంటికక జ అపరా 

[పకృతి యగుమూ ౯ పకృృతికని, అపరాకృతికరూప్తండగు వ్రరుషునకును, 

పాంచు కలుగక = సంయోగము (పా_ప్రంపలా, ఒనరక్ = తగునట్టు 

కనుంగెను + చేను = సామీ నా పరికించెడు న్కు పురువోత్తయుండం 

అవకా = పరమపుకుషుండ ననియు, పరుడు అనక కక్ ౬ పరాచ్చా 

రండ ననియు (చెప్పంబడుచ్యు, వెపెచుక. ఉండుదుక్ = _్రకాళీంచు 

తా. పృథ్ర వ్య గో శేజబ్రో వా య్యాకాశము లనియెనుపంచమహాభూతే 

ములును, నిశ్చయాత్మక యగు బుష్టయు వఫిమానమూప మన వవాంకార 

మును మాల్మపకృతియు, చరమ మొువలన జా నేం్యదియము లై దును 

వాక్కు. మొదలగు కక్మేందియము లై తెదును గలసి యూ పడియిం' దియము 
(మ న్ు ~ 

లను ( బేరణచేయుమనస్సును గూడి పదునొకండిందియములును, శబ్ద స్పర్శ 

రూప రస గంధము లను నైదు విషయములును, నంత$ఃశ రణ వ్యాపారమును, 
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కాను. కేధములును సుఖదుఃఖములును, మవా త్ర్తత్యము మొదలగు కార్య 

కరణ నంఘాతయునుు ధృతియు ననునవి యెల్ల “కార్య కారణరాప్ర స్తు 

నశ్వరం తర ముచ్యతే” అను పచనమువలన వినశ్వర మగు సమ స్తజడ 

పదోర్థజాతమును, “కర స్సర్వాణి భూతాని” అని గీత గావున మరళబ్ద 
వాచ్యమును, “ఇం దియాణి దకై కంచ పంచచేం దియగోచరాః, ఇచ్చా 

జ్చేవం సుఖం దుఃఖం నంఘాత శ్వేత నాధృతిః, ఏతత్ శే కం” అను 

గీతానచనము కబట్టి శే త్రశబ్దవాద్యయును నగుచు నత్యంక వ్య కోమై తోంచు 

నీభావ్యా ప్రపంచము, అపరా పకృతి యశనునస్టుగన్కు (పకృతి యనునట్లు 

గను, విలసీల్లుచున్నదది. అపరా పక్సతి యన(బడు నీ మూల పకృతితో, దా 

డా శ్యెము నొంది సంసారయ్మాతను జేయు చున్నట్టియు, బింబభూత మస 

శు వెత న్యయుయొక ్యపతిబింబన్వ్నరా పుం డైన జీవుడు అమరుండు (కూట 
స్థండు) ఆతు(డు శే తజ్జాడు వ్రకుషుండు అను పేరులతో. దగుచుం 

బరా పకృతిశవాచ్చ్యు. డగుచున్నా (డు. అపరా పకృతి యనంబడు 

మూల పకృతికిని పరా_పకృ్ళతి యన(బడు పురుషునకును మూలవిద్యవలనః 

గలిగిన సంబంధమును సాక్షీ నై చూచుచున్న నేను పురుషో త్తముండను 

పశాత్సరు(డను ననయబడుచుం. (బకాశించుచున్నాను, ౧౦౦ 

అవ, పరాత్పరుండు మూలావిద్య చేత చేహాదికమే నే 
ననుకొ"నునట్లు తనకు నతనికి భేదము లేక వోవ్రటంబట్టి జ్ఞానము 
చేత జీవాతుఃడు తన్ను. బరాత్ఫునిగ: చెలిసికొనవలయు నని 
తత్ర _త్త్వీమస్యాదిమహోవా క్యార్థము నుప దేశించుచున్నారు, 

క, నే ననుచు నతరుండ 
జ్ఞానముచే తరము నెజుంగుశచందంబున వి 
జ్ఞానముచే న ప్పురువ్వుని 

నే నని వీషేంతు వేటు * నిజముగ శేమిన్. ౧౦౧ 
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టి అకురుండు = కాలత యాబాధ్యుం డగుటచే నాశము లేని 

పరాశ్భుంయ, అక్షైాన బవేన్ = ఆత్మా నాత్మజ్ఞానము లేకపోవుటవలన 

వ్షృరకుకా = వినక్వరమగు శరీ రాదిక మును చేను అనుచుక = తానే 

యని తలంచుకొనిమయెడు, చందమునక = వడువున, విజ్ఞానము బేక్. = 

(బవ్మాక్టానము చేతే, ఆశ4ప్పురుషునిక = ఆపరముపురుషునిని, నిజముగక్ ఆ 

వా _స్పవముగ, వేజు = నాకు నతేనికిని భేవము లేమికొ = శేన శేషిభావ 

మునుబ్యక్ కేకపోవుట కలన, నేను అని శిషీంతుక = ఆ పురుడో శ్రమము డు 

సశ యిని విలోకించెనను, 

తా. “అ చ్వేవ్యోఒ య మదాన్యోయి' మకు మొదలగు భగవ 

దన పమాణ సు నుబి, నాశరహాతుం డగు జీ వాత్ము:డు తన్ను భగవ 

నాషాయ యావనరింప[గా సదనద్వి వేచనావిహీను(డే వినక్యర మగు నీశరీ 

రాదికయే తా నని రలంచుకొనుమున్నాండు. కాన్కి నిక్యముగ నీదేవోది 

కము తౌను గాయన్యు తా నవ్వ డన, తనకునుం బరాత్సరునకుకు గల "జే 

శీపి భావమునుబ్తే శేద మించుక యు లేకపోవుటవలన (ఎవ్మా జైనము టే 

మూలాజ్ఞానమును ఖ్లేచెంచి యాపురుజో క్రముంజే తానని తెలిసికెననల 

అవ, జీవాతే ఇృపరమాత్మలకు భేదము లే దని వైని 
కలో జట ఇవ్ we జలా 

జెప్పినయర్థ్యము నే దృషస్టాఎత పూర్వకముగ ఏివరించుచున్నారు. 

"తే.గీ, పరుండ నగు నాకు నఠురశపురుమునకును 

ద మేమియు లేదు కశ న్పెట్టివూవం 

గలదె వే జించుకయిన లోశకనున ముఖ్య 

వింబమునకును దత్సృతిశబింబమునకు. ౧౨౨ 

టీ, కన్చెట్టి చూడక = జ్ఞాన దృష్టితో బరికింప[-గాా పరుండను 

అగు నాక = పరమపురుషార్మకుండ నై ననాకున్తు అక్షర పురుషున 
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జోను = “కరో స్పర్వాణి భూతాని కూట్టోఒక్షర ఉచ్య తే” ” అనుట చేశ 

నక లేం్యదియకూటమునకు నధిస్టాతగ నున్న జీవచెతన్యమునకోను, భేదము ఆ 

జేజు, ఏమియును లేదు = ఇంచుకయును లేదు ఇందులకు నిదర్శన మెట్ల 
నిన, ముఖ్యఖింబయునకోను = (పతిబింబమునకు మూలమయిన సూర్యచం[ డా 

దుల మండలనునకున్కు తత్ + (పతిబింబయనకును = అస్షము నీరు మొద 
అగువాని యందు (బతిఫలించిన యా సూర్యచం్యదాదుల సంబంధ మగు 
(పతిబింబమునకునూ వేటు = ఖిన్నత్యుమ్ము ఇంచుకయినక్ = స్వల్పమయి 
నను, లోకమునక కలదు 4 ఎ = జగత్తునం దున్న డా? భేద మేమియు 
శేదు. 

తా, ఆసనము మొదలగు వానియందు (పతిఫలించిన సూర్య గం దా 
దులరమొక (పతివీంబమనకును నా నూర్యచందాదుల మండలమునకును 
తాయ్యాము మొదలగు నుపాధులనుబట్టి భేదము కనంబడుచున్ననుు నాయా 
యుపాధులు (అద్దము మొదలగునవి) లేనియప్పుడు (పధానము లగు సూర్య 
చం[చాదుల బింబములు మా తము కన్పట్టుచున్న ట్లు పరాత్సరునకు నజ్ఞాన 
చముచే దేహాదులయందు నభిమానమునుబట్టి బీవాళ్మ యను భేదవ్యవహారము 
గలి గెనూగాని, క్టూనము ఖే నాదేహాద్యుపాధులయందు నభిమానము పోలా. 
గేవలపరమా తుండ నగునే నొక్క రుండనే నిలుతు నని ఫలితము. ౧౦౨. 

ఆవ. సదసద్వి వేకము చేత స్థూలసూతురూప మగు నీ 
కార్యక రణసంఘాతమును నేను గా నని నిరసించినచో జీవా 
తుడు పురుషో త్తముండ నగునన్ను. జేరి మజుల నీ సంసార 
మున బడక నిత్యనిర తిశ యానంద స్వరూపుం డగు నని సద్భ 

సమును జెందినకరణ్రి విశజ్ఞానదృ్భష. 
ఇ A) 
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తరము నెడయబాసి నిర్శలాశతురుండు నన్ను. 

ది [కమ్చుజం బొగనయండు $ పూర్వసంజ్ఞ . C53 

టీ. భుటము = కడవ, సాలపినక్ = నళింపంగా, తల్ 4 శుటt? 
ఆకాశము = ఆకండయందు వ్యావించిన మిన్ను ఆకసమునున్ = మహో 

కాశమునందుు చెందిన + కరణీకా = కలిశ నకీ తిని, విజ్ఞాన + దృపష్టిక్ = 

సదసద్వి వేకము చేత,క్ష్షరముక్ =వినశ్వ్యరమగు పకృతివికృతి సంఘాత ము నెల్ల, 

ఎడక. పానీ = నేను గానని నిరనీంచ్చి నిర శల + అమరుండు = (పకృతి 

సంబంధ నును విడుదుట చే: బరిశుద్ధ ఏ డగు కే తక్షిండు, ననుక్ = పరమ 

ఫురుమండ నగునన్నును, పొంది = జం, (కమ్మజక = తీరుగ, వూర్వ + 

నం్యాక్ = మునుపటిజీవు6 డను వ్యవ హారమును, పొరయండు = పడయండు. 

స్రురుహో _ల్మునందు వై క్యమునొంది మరల నీసంసృతిలో. బడండని యర్థము. 

తౌ. కడవయందు వ్యాపించియున్న మిన్ను, ఆకడవ నశించిన 

తోడ నే మవహాకాకమునందుం గల, భఘటాకాశ మను వ వ్యవహారము పోయిన 
విధమున, నిది నకు ఇది యసతు అను విచారణను [(పమాణయు క్ష్టనుభవ 

pa pan.) చ! 

సూర్యకి ముగ జేని వినశ్వ్ళరమగు చేహాదికమునంము నఖిమానమును మాని, పరి 

కుద్ధుండగు జీవుడు పరాత్చరుండ నగు నన్ను? జెంది, మరల? దుచ్చ మగు 

చేహాదిళమునందు న[మానము నుంషక _ఫునరావృ త్తిరపీత మగు కాశ్వత 

పరమపదము నొందును, 

అవ. “భాతపంచకమును బుద ద సహంకారంబు'' లను 
మొదలగు వెనుకా (బ్రతిపా దెంపంబడిస యపరా[ పకృతియొ 

క్క_యు స్వరూపమును విచేపూకారముగం (బతివాదించుచుల 

బురుహో_త్తమత త్త (ము నుపదేశించుచున్నారు. 

వ. ఇట్లు పృధివ్య _్రేకోవాయ్యాకాశంబులును, మనోబుడ్ల ద్ద 
వాం కారములును, వీనికి గారణం చె బైన యవ్య క్త కంబుమ్, 
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(శోత తగక్పతుర్శి హ్య(భూణ వా క్పాణిపాదపాయూప్తస్థ 

లనుద కేం దియములును, శబ్ద స్పర్శ రూప రస ౫ంధంబు 

లనుపంచసిషయంబులుం గూడి యిరువదినాలుగు త్తం 

బులగు6 గొందటు వాగాడిక ర్మేం[ దియపంచకంబును, (శ్రో 

(కాది జ్ఞా నేయ్యదియ పంచంకబును, శ బాదివిషయ పంచకం 

బును, (బాణాది వాయుపంచక ౦బును, మానసాడ్యంతఃకరణ 

' చతుష్టయంబునుం గూడి యిరువడినాలుగు త _త్త్యంబు 

లని చెప్పుదురు. ఈ చతుర్వింశ తిత, త్స సంబులను శరీర! త్రయం 

జనియు బంచకోశంబు లనియు. బండితులు గణింతురు. ఇది 

మదీయాపరా[ పకృతి; ఇది త్మేతంబు తరంబు (ప్రకృతీ య 
నాత్మదృశ్యంబు అసత్తు జడంబు దుః ఖాత్మకంబు సంసా 

రంబు అన నొప్పు; తపాయఃఏండంబుతోం గాడి (పకాళిం 

చు కృశానునిచందం బున మిథ్యా తాదాత్మ ఫ్ర వొ్టనంబు 

చేత, దీనితో నెనసి [సవర్తించు మదంశభూతుం డైన 

జీవుండు పంచవింశకుం డితం డన్మదీయపరా( పకృతి శశ 

క్షం డత్షరుండు పురుషం డాత్తుండు (ద్రష్ట సద్రూపకు(డు చేత 

నుం డానందమయుండు సంసారి యనం చదేజరిల్లుచుండు; 

నిది యెట్లనినం బూర్యో కృత త్త (ం౦బులలో (బథానావయ 

వంబు సర్వ కార గా| శ్రయంబు సకలవాసనామయం బనాద్య 

నిర్వచనీయాజ్ఞానకల్పితంబు లై. లెన బుద్ధ్యహం కారాత్మ కాం 

తఃశకరణ వృత్తి త్తివిశేషంబునందు జలఫఘీటంబునం దాదిత్య 

(పతివీంబంబును, దర్పణంబునందు ముఖాభాసంబుం దో 

చిననీధంబున న నస్మ్రచ్భాయ (పతిఫలీంచి తదువాధికుం డై 

క రణభ భోగ్య జ్ఞాన(పమాణకశ బ్బవాచ్యం బై. బెన స్థూలగోళకోవ 
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పీక జ్ఞానకర్మేం' డియ (పాణపంచక సమన్విత మనళ్సిత్తా 

తకాంక కరణ వృత్తి ప్ జేషసాధనంబు చేత. గార్భభోగ 

చేయ[పమేయ కజబ్బహాచ్నుంబు లన శకష్షాదివిషయంబుల 
ద్ద షూ ళు ని షు గ 

ననముభపించుచు: ౫. గయు భౌ క్షయు జ్ఞాతెయు (బమా 

లతేయు కోతి లెరయము న్పృష్టయు (వష్ట్రయు “న బుతేయు | మూతే 

యు నక్తయు దాకయు ౫౦తెయు ర్ట్తేయు వావండ 

తొయు | బవాణ్యు నముంతయు దేహీ యదజీవుందు ననన | బి 

ఎని కా. (] జ వ సె లం బే” ద్దు ద సమధికశ్రజా| గద వన్థాభిమాని యె వికు 

సూవ్యచేహా స సజ ైనస్థాఫ్మాని మై యె తై జను డనం గార 

“కాంగో నుషు ప పాము వాని మె జ్జ జః డన విలస్న్ నిఖల 

వాసన = వయన్క్యాంత సాన్నిధ్యఎబువలన 

నయన్సు చలించెకు తెజుంగున సూర్యాలోకంబు నాశ 

యించి, న్వన్వవా వ్రసారంబులఎ (బవ ర్హిచు జనంబుభ ంగి 

నక్వాధిస్థూనభూతుండుం(బభానపురు సేశరుందుం బురాణ 

పురో _త్తమాఖ్యుండుః దనకు ముఖ్యబి౨బభూతుండు 

షం శ కుడు బరుండుం బరమా తుండు నై ననాసన్ని 
రా 

ధఛానఐవబునలన నస్మదీయ తేజంబు నర శయించియు నన్న 

గక తన్ను సావుకూా సాత్యకునింగా, దలంచి, సంసృతి 

చ(క్రంబునం బరి భమించుచుండు; నిట్లనాద్యనంత కాలంబు 
జప గా న J ఏ వ సగ (ప్రవర్థించు చుండి యొట్టకేలకు ననేక జన్యార్టితపుణ్య 
పుంజపరిపాక వికేవంబువలనను మదన్న్శుగహంబువలననుం 

బరిశుద్దహృదయుండును సాధన చతుషస్ట్రయసంపద్విశిమ్టుండు 
యి లు లు 

నె సదురుచరణంబు శరణంబు నొంది, తత్సృసాడలబ్దా కా 
a_ ౧ ఢి శ 

నాత వివేక జ్ఞానసహితుం = యతరుండు గాయాదంహం న్ను వ ఫే 

2 ay 

£2) 
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కృత్యంతం బై నక్షరం బంతయు దాను గానని నిరాక 
రించి కలశ జల నాశానంతరంబున నుపసూర్యకంబు నూ 
'రాండునిం జెందిన కై వడి ముకురవియోగం బగు చుండ 

వదనాభాసంబు [(పభధానాననంబునం గలసినరీతి మళఘ్రట 
కుడ్యకు స్థూల _స్తంభ పటాద్యఖలమూ ర్త దవ్యంబుల వే 
ర్వేజ విభజించిన నశేసవ స్తు నిపేఛావధి భూతంబున 
మూ_ర్తంబునగు తదవచ్చిన్నా కాశంబు మహాకాశం బైన 
పగిది. డనుత్రయ విలత్షణుండు నవస్థాత్రయ సాశ్షీయుం 
బంచకోళ వ్యతిరి క్రుండు నై యఖండాద్వితీయ సచ్చిడా 

నంద స్వరూాపపరిపూర్ణ పరబ్రహ్మ తత్త (మా(తుం డగు 
వరాకురాతీతపురుపో త్తమ తత్త go బేనని చెప్పి, మజియు 
నిట్లనియె. ౧౦౪౮ 

టీ. ఇట్లు = ఈరీతిని, పృథివీ + అవ్ 4 తేజస్ + వాయు + ఆ 
కాశంబులును = పుడిమియు - నీరు - అనగ్టీ- శాలి - మిన్నును, మనస్ 4 

బుద్ధి + అవాంకారంబులును = డెందము - తెలివియు - నే నను క్రరృత్వ 

మును, వీనికిక్ = ఈపుడమి మొదలగువానికీ, కారణంబు - ఐన = మూల 

మగు, అవ్య క్తంబును = మూల పకృతియు, (శ్రోత + తక్ + శతుస్ 4 

జివ్వీ + (ఘాణ + వాక్ 4 పాణి4 పాద + పాయు 4 ఉపస్థలు అను, 

దశ + ఇం[దియములును = చెవి - తోలు - కన్ను - నాలుక _ నానీక_అను 

జ్ఞా నేం దియము చై దును నోరు - చేయి - కాలు - ముడ్డి - గువ్యూ పదే _ 

శము - ఆనియెడు క ర్శేందియము లైదునలహడి పదియిం[డియములును, 

శబ్ద + స్పర్శ + రూప + రస + గం ఫంబులు + అను + పం చవిషయంబులును= 

చప్పుడు - కాయడు - రూపు _ కోని - తావి - అనంబడు వైదు 

విషయములును, కూడి = కలనీ, ఇరువది 4 నాలుగు + తత్త్వం 



పన్వ-౧౦౪.] టీకాతాత్పర్వవి శేషార్గసహితము. ర్78 
లీ ఎబి థి 

బులు - అగును = చతుర్వింశతీసం ఖ్వ గలతే త్త షయ వైనవిి కొందణం = 

మీజియుంగెండెకర్కు వాక్ + ఆది + కర్మేందియ + పంచకంబును = 

కోరు మొదలగు శళ్లేం దితయయు లై దున్యు డోశ్ర + ఆది + జ్జా నేం 

(దెరత + పందకంబును = చెవి లోనగు వదు జ్ఞా చేం దియములును, శేబ్ద 

ఆది + విషయ + పంచకంబుచు = చప్పుడు మొదలగు జ్జ చం దియగోచ 

రార్భ ను డౌ దును, పాణ - ఆది - వాయు = పంచకంబును = = (పాణము- 

అపానము - సమానము - వ్యానము - ఉదానము - అను _పౌొణవాయువు 

వై దును, మానస - ఆది - అంతఃకరణ చతుస్ట్రయంబును = మనస్సు - 

బుద్దె ఎ చిత్తము - ఆనాంకారము - అను నంతేరిం డియములు నాలుగును, 

కూడి = కలస్కి ఇరువది - నాలుగు - తత్త్వంబులు = చతుర్వింశతి పడా 

రులు, అని - చెప్పుదురు = అని పలుకుచున్నారు ; ఈ - చతుః - విం 

శ్రేత్రి _ శ్రా ప్రంబులను = బట్టు చెప్పబడిన యిరువది "నాలుగు తత్త 

ములను శరీర - (కేయంబు - ఆనియం = స్థూలము - సూక్ష్మము _ కార 

అము = అను మూంయమేను అనుచును పంచ - కోశంబులు '- అనియునుణ 

అన్నమయము - (పాణమయము - మనోమయము - విజ్ఞానమంకము, 

ఆనందమయము - అను నైదు క్రోశయు లనుచును పండితులు = విద్యాం 

నులు గణింతురు = ఎన్నుదుర్కు ఇది = చతుర్వింశతిక త్ల్వాత్ముక మగు 

నియ్యదిమే, మదీయ - ఆపరా - (పకృతి = నాసంబంధ మగు - నపర 

యని తొల్లి చెప్పయిడిన్నపకృతి (అగును ఇది = ఈయపరా పకృతి, 

శేతంబు _ తరంబు - (పకృతి - అనాత్మ = దృశ్యంబు - అనక్తు అ 

జడంబు - దుఃఖాత్మకంబు - నంసారంబు అనన్ - ఒప్పుక్ = శీ తే 

యే అని క్షయార్థకముగు షీధాతువువై చెనిస్టక (పక్యయముం జేర్చణూ 

తేత మనురూపయు నివ్నన్న మయినది గాన, నయతీతి కకం, అను 

వ్యుత్చ త్ర ర్థయుజేత తృయించునది తేక మనంబడును , “ఇం దియాణి 

దశై కంచ పంచచేం దియగోచరాః]। ఇచ్చా ద్వేవ న్ఫుఖం దుఃఖం సంఘా 
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త శ్చేతనాధృతిః! ఏతత్ తత్ర మితిక్లేయం” అని తొల్లి యుడా 

వారింపంబడిన గీ తా వాక్యమువలన నిం దియములు పదునొకండును నింద 

యార్థ్యము లైదును మొదలగునవి శే త్రశబ్దపాచ్యములు శాన, తేక 

మనియు, ఈరంబు = ఈరతీతి కరః అను వ్యుత్చ త్తిచే నశించునని 

గాన షరమనియు౧ (కర్దమ మనాదాదిథాపమునం బేయునదిగాన 

(పకృతియనియు, అనాళ శ = ఆత్మకు విలక్షణమైనదిగాన నాత్మ య 

నియు, దృశ్యరిబు = ఆత్మ క నంతఃకర ణచతుస్తయము అంతఃకరణ 

వృత్తులకు నిం|దియములు ఇం దియములకో శ మైదివిషయయలు మొదలగు 

నవియు గోచరము లగుటంజేని దృళ్యంబు (చూడంబడునదిి అనియును, 

అసరు = నతు అనలగాం గాల క్రయాబాధ్యమానమగు వస్తువు, అట్టిది 

శానిదిగాన నసత్టేనియం, జడంబు = చైతన్యము లేనిదిగాన జడమనియు, 

దుఃఖ - ఆకుక ౦బు = ఆధ్యాత్మిక ము ఆధిదెవికము ఆధథిభౌతికము నను 

దుఃఖ(త్రయము స్పరూపముగం గలదిగాన దుఃఖాత్మకమనియు, సంసా 

ళంబు ఆనక = నసుసారమశయుం బలుకంబను చు, ఒప్పుక్ = తగి 

యున్నది; తప్త - అయస్ _ వీండంబుతోక్ = ఎజ్జుగ 6 -గాల్బిన యినుప 

ముక్కతో, కూడి జ. కలని, (పకాళించు = వెలింగడు, 'కృశానుని = 

ఆగ్ని హో  తునియొక్క్ల, చందంబునక = వడువున, మిథ్యా = తాదా 

ర్య - ధ్యానంబుచేతక = అసత్యస్వరూప మగు నా పకృతియ తౌ నను 

భావన చేత దీనిలోక్. = ఈయపరాపకృతిత్రో, ఎనని = కలని (ఏకీభ 
వించి), (పవ ర్డించు = సంసారయా తను జేయుచున్న ట్టి, మత్ _ అంశ- 

సంభూకుండు = నాసుబంధమగు చై శేన్యాంశమవలనం గలిగిన వాండు. 

వన - జీవుండు = అగునట్టి బీవాత్ముండు, పంచవింశకుండు = పెన్ 

చెప్పబడిన చతుర్వింశతిక శ్ర్వములకు నిరువదిమైదనవా(డు (అగును 
ఇకండు = చి్పతిబవింబభూతు(. డయిన ఈజీవుండు, అస్మదీయ శ 

పరా + (పకృతి = నాసంబంధ 'ముగు పరయనంబడు (పకృతి (అగును) 
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శేక్రక్ఞండు = పూర్వోక్త "కేతన్వ్నరూప మగు నపర్యాపకృతిని ెలిసి 

కొనుచుండువాండు7గాన చేతజ్ఞం డనియు అకరుండు = “నైనం 

ఛిందంతి శస్తాాణి నం దవాతి పావకః నచైనం కేదయం త్యాపో 

నఫోవయతి మారుతః” అను మొదలగు భగవద్వచనమును బట్టి 

నక్షరతీ త్యకరః”?” ఆను వ్యుక్స జి తివేక నాశము లేనివాంయ గాన 

నక్షరుం డయు, స్రరుమంశు ోప్రరిశేరత ఇతిప్రరువః”” అను వ్యుత్న 

శ్రీచేక శరీర తయ మను ప్రరయునం దుండువాడుగానం బురుషుం 

డనియు, ఆక్కుండు = అతతి తరక్తచ్చకీరాడిషు వ్యాప్నోతీత్యాత్తా”” 

అను వ్యుత్న త్తిచే నాయాళరీ రాదులయందు వ్యాపీం చియుండు వాడు 

గాన వాత్యుండనియు, దహ మనోబు వ్యాది వ్యాపార యులను సాశ్నీ యై 

కను వాండుగాన దస్ట్రయనియు, సత్ + రూపకండు = నితృమగు స్వరూ 

పము గలవాడు గాన స్మదాపకుం డనియు, చేకనుండు = తేళివియ 

రూసముగల గలవాండంూన. జేతనుండనియు, ఆనందచమయుం.-డు = ఆనంద 

మయకోశ స్వరూఫుండు గాన నానందమయు. డనియు సంసారి = 

పు క్ర ైమితకళతాదిహప మగుసంపారముం గలవాండు గాన నంసారి 

యనియు, అనక్ జ అని విబువణబడుచ్చు  తేజరిబ్లుచుక _ ఉండు” = 

విలసిల్లుచునుండును; ఆడి = అట్టు జీవుడు జేజకల్థుచుండట, ఎట్లు 

ఆనినకొ = ఏతీరున నర యడిగిన (చెప్పెద నాలకీం పుమ్సు, పూర్వ + 

ఊక + త్ల గంబులలోకా = తొ వ కా ణింపంబశీన చతుర్వింశతి 

తత్త్ర్భములలో..., (పథాన + అవయవంబును = మూల పకృతికి ముఖ్య 

,నుగు నంగ మును, సర్వ + కార్య *+* కారణ + ఆ[శయంబు = 

“కమవహాదాద్యాః (పకృతియ స్ప హి” అనుటంజేసి ““(పకృతులును వికృతు 

ఆ నగు మహాత్తేతే(ము మొవలగవానికి నాధారభూత మయినదియం 
రీ అనాలే మె 

సకల 4 వాసనామమయంబు = “వాసనా ద్వివిధా (పోక్తా కుద్ధాద ము 

లినా తథా” అనుటచేత శుద్ద వాననలు మలినవాసనలు నను “నమ స్త 
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వాసనలుం (బచురముగం గలదియు, అనాది + అనిర్వచనీయ + 

అహ్హైన + కల్పితంబును - అనాది = మొదలు లేనిదియు, అనిర్వచనీయ జ 

ఉన్నదాని లేదరిగాని చెప్పుటకు వీలు లేనిదియుం నగు, అజ్ఞాన = 

మూాలావిద్యత, కల్పితంబు = కూర్చుంబడీనదియు, ఐన = అగు, బుద్ధి... 

అందుక - బుద్ధి జ బుస్టియు, అవాంకార = అపహాంకారమును, అకక = 

సుతాపమయుగC గల అంతఃకరణ = ఆంతరంగముయొక, వృత్తి + 

విశేషంబునందుక = పరికోస్టమగు నొండొకన్ఫ త్తియందు, జల + భటం 
బునందుక = నీటిత్రోం గూడిన కడవయందు, ఆదిత్య + (పతిబింబం 

బును = సూర్యుని మొక్క [పతిఫలన మును, దర్చణంబునందుక్ = అద్ద 

మునందు ముఖ + ఆభౌసంబును = మోము తోపట్టుటయును తోచిన 

విధంబునక = అగప డెడు వడంవున, అస్మత్ + ఛాయ = మాసంబంధ మణ 

కక -చెతన ముయొక్క_ నీడ, (పతిఫలించినన్ = ,పతిబింబ్వింప్యా తత్ + 

ఉపాధికండు ఐ = ఆ యంతరంగముయొక్క వృ త్తివిశేనమే యుపా 

ధిగం గలవాండగుచు కరణ + భోగ్య + జ్ఞాన + శబ్ద + వాచ్యంబు _ 

ఐన = కార్భవర్గయనకు పాధకతమం బగుటచేం గరణమును, భజింపం 

దగిన వస్తువుల యనుభనరూపముగాన భోగము తెలియందగినవాని 

శిలివి యగుట చేత క్షనము, నిక యింపందగినవాని నిశ ప్రయించుం శాన 

_్రమాణము, ఆను నీశబ్బముల వేం జెప్పందగినది యగు, స్థూల... పౌధనంబు 

చేత స్థూలగోళ క = చర్మాస్థిమయము లగుట వేర న్థూలము లగు తోలు 

నే తయుగ మ కర్ణ రం థములు నాలుక ముక్కు. చెలయులు నను స్థానముల 

తతందు ఉఊపహీత = కూడియున్న, జాన = త్యగిం[దియము లోనగు 

జ్ఞా నేం దింప పంచక ముతోనుు, కక్ళేదియ = నోరు మొదలగు స్థానముల 
యం దున్న వాగాది క ర్మేం్యదియ పంచకముగోను, (పాణపరచళ్ల జు, 

వాది (ప్రాణో గుదే2ఒ,పానః”” అను మొదలుగం జెప్పలుడిన వృదయము 
మొదలగు స్థానములయందున్న (పౌణము మొదలగు వాయు పంచకముతోన్యు 
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నమ్మాక = కహూడుళొనియున్న, మనసౌ = సంకల్పవికల్పాత న ముగు 

మనన్సుస్కు చి = అనునంధా నహాప మగు వృ త్తివిశేషయును, ఆగక = 

స్వమయాపముగం గల, అంతఃకరణ = అంతరంగముమయొక్క_, నృ త్తివిశేష = 

ఒండొకనృ శి యశెడు సాధనంబుణేక = ఆపకరణముచేక, కార్య + 
న. 

భగ్యా ఇసి ను 2 (మే నులి త్తం టై వాచ్య్ట్రంబి బు జమ నం జెప్పీన 
5 

కరణ ళం కాన 'వమాణ సుల రము జు వేర్ప్చందగిన 
ధా 

కాక్న్స హయ భోశ్యయులు ౧ మయా సలు (పమేయములు ( వే నునగినవి, అకట 

వింపందగ కల్కి తెలియందగవవి, కిసముంపంద! నవి) ఆకు శ్వ ముల చేత 6 
భి + 

స్పర్శము మొదలగు నిం డియనోచర భానసముల3, అనుభవించుచుక్ = 

చు వేం శార్యముంను చేయు వాకు గాన 

కర్త యనియు, బొ కయు = ఫేగ్యవస్తవులచేత భోగముల నశుభవిం 

వాయు రాన ఫో క చరు మం, గాన! = హొనము కరం జాలికికొెనరకగిన 

వానిని జెలిక్రొనును గాన పాత యాయ, (పమాకేయు జా (పటాణ' నును 
లీలా 

ప ఇగ w mn /. 

చు, క క్యు = కరాంసుల 2 

బ్ (పమేయశాక యుళు నిక్చేయించుపాయు గాన (పమాక యనియు, 

(గోతయు = no సుచేత  వినందగినవా? నాలకించుచాయతు. గాన 

గోకయ?ి యు, స్ప్రస్ష ప్రయు=చర్మేం డియయు చేత క్రీతోస్టాదులకు (గ్రపాంచు 

చాడు గాన స్పష్ట యనియు _వక్రయు అ చవ5ం(వయముజేం జాడ 

దగినవానిసిం జాయనుగాన (ష్ట్ర యనియు, రసముతయం జ జిహ్వేం 

(దియము చేత వడ సకులఅడౌది పెజం ప వాఃడు గాన రసయిక యనియు, 

య్రూాకయు = _య్రూోం ది ముమువేత నాయావాసనలం చెలిసికొనువాః డు 

(కాన (ఘాత్ యనియు వక్తయు = వాగిం దియము చేళ వాబ్బ యము 

నుచ్చరించువాంయ"గాన వక్త మాయు చాతయు = పాణీం దియమువేశ 

నిచ్చుటను బుచ్చుకొనుటను జేయువాండుగాన డాతయనియుు గంతయు= 

చరణేం దియముచేత గమనాగమనములను జేయువాడు గాన గంత 
3/7 
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యనియు  విసర్జయితేయు = పాయ్యిం డియుయు చేత మలమూ తములను 

బిడుచువా'డు గాన విసర్టయిత యనియు ఆనందయితేయు = ఉపనేం 

(దియము వేత సంభోగముజేసి సంతనించువాండు గాన నానందయిత 

యనియు, [పా ణీయు = (పాణాదివాయు పంచకము చే జీవించుచాండుగాన 

(బాణియనియం, మంతయు = ఆంతరంగమచే మననమును జేయువాండు 

గాన మంత యనియు, దేపహియు = శరీర[తేయమునందు నఖిమానము గల 

బా(డుగాన దేహి యనియు, జీవుడు = “ప్రాణాన్ శే త్రజ్ఞ రూపేణ 

ధారయన్ జీవ ఉచ్య తే” అనుట చేతల బూర క్ష శే క్రజ్ఞ స్వరూప 

మతో? (బాణములను బూనువాండుగాన జీవుడనియు ఆనక్ = అన 

ఒడుచు, (పని ద్ధండు = (పఖ్యాతి నొందినవా(డ్రుు ఐ = అనచ్చు అన 

మధిక + శరీర 4 జాగదవస్థా + అభిమాని - ఐ = పాంచభాొతికశరీ 

రమునందును దీనియవస్థ యగు జాగరణమయునందును నఫిమానము గలవాండ 

| 

విశ్వుండు - అనక = విశ్వు6 డనుపేరుతోను, నూక్షుదేవా + స్వప్నా 

వస్థా 4+ అభిమాని-ఐ = లింగశరీరమ నందును దీనియవస్థ యగు స్వప్నము 

నందును నే నను నఖిమానమును గలవాండ గుచు, తెజనుండు = (పాతి 

భాస్కుయడు అనక = అనుపేరుతోను, కారణ + ఆంగ + సుషు ప్రీ 

అవస్థా + అభిమాని ఐ = కారణశరీరమునందును దీనియవస్థ యగు 

సుషు క్రీయందును నఖిమానముగలవా6 డయిి (పాజ్ఞ.డు ఆనక = (వొజ్ఞైం 

డనుపేరుతోను, విలసిల్లి = (పశిద్ధి కెక్కి, నిఖిల + వాసనా + సమే 

తుండు - మ = పెక్కు లగు పుట్టువులలోం జేయయబడిన చెయ్వులయొక్క 

నంసా్కారమలతోం గ'సాడుకొనినవా. డయి, ఆయస్కాంత £ సాన్ని 

ధ్యంబువలనక్ = నూదంటురాతిచెంత నుండుటవ లన, అయస్సు=ఇనుమ 

శలించెడు + 'తెజంగునక = కదలాడెదడుపగిదిని, సూర్య + ఆలొకంబు 

ను = నూర్వ్యునియెక్కు వెలుగును అశయించి = అవలంబించి, స్వ - 

స్వ + వ్యాపారంబులక్రా ఇ కమేతవమ పనులయందు, (పవర్తించు = నడచు 
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కాడెడు, జనంబు + భంగిక్ = నునుజొాలయట్టు, సర్వ + అఫిస్టైన + 

భూతుండు = ఎబ్బలోకయులకు నాధారమమనవాడున్కు (పధాన + 

స్రరువష. + ఈళ్ళరుండును జా సాం౭ంఖ్యూలు చప్పిడి మాల పకృ్ళతిని బురు 

మును నియామకుండును, పురాణ 2 ప్ర్రరుడో ల్ల ను 2 ఆభ్యుండును = 

క న ముష్రురును వనం పరమా త్మేత్యు దా వ్యాక” ఆశకటచే సనాతనుః 

ముం డద నెడుపేకు గలవాడును తనకుక్ = జీవునకు 

నుఖ్య్వబింవయాకుండు = మూలమగుబింబ మయినవాండను (మూలావిద్య 

యందలి కన; పతిఫఅమునకు నిదాన మగుబింబ మయిన నవాంయన్యు, సుడ్చెంశ 

కుండును = ఇరువడయాజవత ప మయినవాండున్వు. పరుండునం ఆ 

మోందం జెప్ప:ంబడనజీవుండు తువకుం గల యిరువది మైదుక క్ట (యులకు నధి 

ఫ్రానభూతుంైై పరమయినవ+ండును. బరమాలత్ముండున్సు. సర్వావధిభూతుం 
డగట చేరం బరమా తృ్ముండున్సు వన = అగు నా+ సన్ని ధావంబువలనక్ష = 
నా మొక్క సాన్నిధ్యము వెత - ఆస్ట దీయ + తేడంబుక్ = నానబంథ 

మగు చిత్పు) కాక మును సంశయించియును = ఆ; [శయించుకొని నియున్న్య 

వాండయి్య, నన్నుక్ + అతుంగక = కొనకు నధిస్థానభూతు(డ నె యున్న 

నన్ను. జెలిసికొనలేక్క తన్నున్ = తన్ను (జీవుని), నామ + రూప + 

ఆక్న్మకునిన్, _ కాన్ = పేరు నాకారమును న్వమాపముగం గలవానినిగ్య 

తలంచి = భావించి సంసృతిచ కంబునన్ = సంసారరూపమగు చ్యకము 

నందు పర్మిభమిందుముక్ - ఊండున్ = సంచరించుచు నున్నవాండు, 

ఇబ్లు= ఈలాగున్క అ నావ్యంతకాలంబు = మొలలు తుదియు. లేని కాలము 

సంచరించుచుక = ఉండె = తీరుగాడుచు నున్న వాం ఎట్టకేలకక. = 

కొంతకాలమునకు అనేక,..వలనక్ _ అనేక = ెక్కులగు, జన్మ = 

ఫుట్టువులయందు, ఆష్టైత = సేకరిం పంబడిన,ు పుణ్య = పు న్నెములయొక్క 

పుంజ = గుంఫుయొక్క_, పరిపాకి = ఫలించుటయొక్ళ, విశేవంబువలనకొ = 

ఆధిక్యమువలనను, మత్ + అన్ముగవాంబువలనను = నాయొక్క. కటాక్షము 
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వలనవా, పకిక్వు + నృాదయుండునుజ నిర్శాలమగు డెందము గలవాండును, 

సాచన + మతు! య + సంపత్ 2 వికగంతును గు = “బహ సత్యం 

జన ని ఎక బన్మాము సగ్యోము జగత్తు కల్ల యనువివేచనయు, ఐహిక 

సుఖ యుల యందు" స్వ కకం పరలోకభఖభోగములబయందును, యభఖె శ్రైమకర్శచితో 

తోక; శీయే సపమే వాన హూ! తపుణ్యచి ఇకో తోక కీయ తే”? అన్ను కుతి చే 

విర యం". శమము దమము తి3క మొదలగు నాలి ఏ ంద యొక్క. నం 

దయు, బంధకిసు క్లీయందుళ దలగపున్కు నను నీ మో క్షసాధనసామ, ౫ 

మొక్కా నాస్టిం! సంప సతో? గూడుకొనియున్న ఇకను నగుచ్చు 

by a కీ 

హాచమిక్ ణం దే వ ఓం" = పడప తన్ ... సహితుండు - 
‘rs 

కత్ = ఆ దేకకేం దునయొక్క, _ైపసాక = అక్క_టికమువలన, అస్థి = 
సు 

సళ కు wa వాటం దిటు జా మోగ్వుం ప్ల వన బేశిశేం్యదుని యదడుగులటో క AY ను 

చ్చే 

పడ యంబడిన, ఆత్మ జః ప" పబూత్మయొక్కాయు, అనాత్మ = = పరమాళ్శవ్యతి 

ర క్షమగు [పపంచముమొక్కాయు, వివేక = నిత్వాము అనిగ్యెము నను వివే 

శోనతోం గూడిన, స్థాన=అకు భబ్యా నము తో, నహితుండు ఐ=కూ ఘకొనిన 

వాండగుచు, అక్షరుండు = నాకము లేనివాంయయగాన వెనుక 'జెక్ననయట్టు 

అషరుం డనయణుకోకు జీవాన్నుంయయు కాయ + ఆడి + ఆవాంకృ్ళక + 

అంతంబు నిన=పాంచ కొత్రికశరీరో' ము దొరకొని యవాంకారయుదనుకం గల, 

క్షరంబు - ఆంకయుక్ = వినశ్వరమగు భూతజాత మెల్లను, తౌనుజ నేను 

(జీవుడు, కాను అని = ఆయియుండలేదన్స్ని నిరాకరించి = దేహోదుల 

ముండు నవాంకార మమకారములను విడిచి కలశ + జల 4+ నాక ఇ 

ఆనంరరంబువక = చానలోనినీరు పోయినతరువాత్క, ఉప పసూర్యకంబు = 

నూర్యునియొక్క (పతిబింబమ్సు మారాండునిక్ = టింబభూతుం డగు నా. 

నూర్వుని, చెందిన + కెవడిక = జేరినతీరున, ముకుర + వియోగంబు = 

అ మెడ బడుట, అగుచుక్ +ఉండక =సంభవించియుండున పుడు, వదన+ 

ఆఫాసంబు జ మోముయొక స్నా (పతిచ్చాయ (పభాన+ ఆననంబునక జ్యపతి 



పద్య-౧౫౪.] _ టీకా తాత్పర్యవి శేపార్ధసహితము. ర్రి1 

తింబియునకు నావార మస మోసువందు, కల? న4కీడిక =(ఫవేశిం చినపగిదిని 

మఠ...[దవ,౦బుక్ + మక = ఆలయము, ఘట = కడవ, కడ్య = గోడృ 

కుళూాల = కొటాకము సంధ = సంభణు, పట = బు, ఆదెిజలో మాటి 

గల్క అఖిల = సమ పు పైన, మూ క = ఆకార ముగల, (దవ్యంబులన్ = 

పదార్థములను, వేర్వేజ = Sm Eu x, విభజించినవ = ఏర్పతుపంా 

అశేవ + వను + నిషేధ + అవధిభూశంబు అ నిజిఖము న ఘటప 

టా. _వవ్యముల' ముక్కా నివవవయిువకుం సడదపటిచయంను, అవమా సందును 

రూపు. కనిడియం, అగు = అయిన, తత్ + అవచ్చిన్న + ఆశకాకేంబు 

= ఆకడన మొవలగవానిలో వ్య్వాపీంచిన మున్ను, మహాకాళంలు = తేంపు ఇ 

షల 

లేనిమిన్ను, వన + పనిదిన్ = అగువిధ ఎన్క తను + తయ ఇ విలకుణుం 

డును = వాలము లోనపమేనుు మూ౭డిజికిని సెపినవాండును,. అవా థి అ i 
+ క్రయ 4 సాషయు = మెలంకన వెంచలగునవపల మాం౭జిని కనుగొను 

స్థ 

వాడును సంచ కోశ + న్యతీరి స్ప ండు= అన్న యము  పొణమ య = మె 

 దుకో శములకను విన్ను యను, ఐ= అనుచు ఆఅఘండ...మా,తుం 

డుఅండ = పకి సున్నము శానిడియం, అది తీయ సజాకీయ దివాకియ 

ద కెన్యాయు, సక్ చిత్ 2 ఆనంద 2 న ము 

నష ము ఆనందము. స్యహాపముగ6౬ గలదియు, ప మో 
క్ 
ల హూ ప్ర 

I fe క్స్ 3 

ర్త |, 
నింశయున్న క్కు పక, బహూ = పరమాతృముకా, తేక మా, చుండు = లీ ణీ వీ 
త్ పము స్వరూప మనల గలమవాండుు అగున్ = అవును అట్లే = ఆటు 

వి, 

వంటి, కర = సకలభూవజాత ముకంయొన్సు అక్షర = మాటకు డగ జీవుని 

తీరున, అనయొన్ = పలికెను. 

తా, ఈకిరునం బుడమియు నీరును నిప్పును శాలియం నాక సము 



ఠ్రి2 నీళారామాంజ నేయసంవాదము (ఆశ్యా- ౨. 

ఖూతను దును జెందమును మతియు నవాంకృతియును నీ పుడమి 

మొదలగువానికి మాలమగు నవ్య క్షయ ((ప్రధానముళ్చు (శ్రవణము చర్మము 
నయనము రసన నాస యనుజ్ఞా నేం డియము లయిదున్సు వీనికి విషయములగు 

చప్పుడు _ తాకుసు-రూఫు- ఇవి-తావి యనునెదును, కలస్ యివి చతుర్విం 

శత్తికత్త్వ్వము లగును. మజీయు నింకొకరి మళమున వాక్సాణిపాదపాయూ. 

పస లను కర్మెర్య యము దును, (శో(తత్వ కృతుర్షిహ్వా ఘాణము లను 

జ్ఞానేంది మము జైదుక్కు వీనికి విమయము లగు శబ్బస్పర్శరూపర సగంధము 

ఎబున్ను (పాణాపానవ్యానో దాన సమానము లగు వాయువు ,లదున్ఫు మనో 

బుచ్జిచిశావాంకారయు లను నంతేఃకరణభాగయులు నాబ్దును జేరి యికువదినా 

లుగుత క్ట గయులయ్యెనని పలుకుచున్నారు. ఈయిరువదినాలుగుత త్త ముల నే 

విద్వాంసులు స్టూలనూక్ష్మ్మ కారణము లను మూండుమేనులుగను, అన్నమయ 

[ప్రాణమయ మనోమయ విజ్ఞానము యానందమయము లను వెదుకోళశములు 

గను విభజించుచున్నారు. ఈచతుర్వింశతిత త్త శ స్వెయే నా సంబంధ 

మగు నపర్మాపకృతి యనంబడుచున్నది. ఈ యపరాప్రకృతిశే కేక 

మనియు, కర మనియు (బకృతి యనియు, న నాత్మ యనియు దృశ్య 

మనియు, నస ృనియు్క జడ మనియు, దుఃఖమయ మనియు సంసార 

మనియుం |బపంచ మనియు, నన్వర్థములగు నామాంకరములు గలవు. ఎజ్జం 

గం గాల్పంబడీన యినుపముద్దతో నేశీభవించి (ప్రజ్యరిశ్ఞెడు నన్నివళో తుని 

వడువుశ నీపరాకృతిలో నిదియే నే నను మిథ్యాభూతమగు (దబ్బజయగు 

ఛభావనచేక నేకీఛవించి నాయొక్క. యంశముపలనం బొడమిన (న్యాపతి 

బింబభూతు(. డయిన) జీవుడు సంసారచకంబునం బడి తిరుగాడుచు 

నుండును. ఇతంటే యికువదిమెదనత త్ల మనంబడెశు నానసంబంధ మగు 

పరా[పకృతి నాంబడుచు శే త్రజ్ఞాండనియు, నక్షరుండనియుగ, బురుషు. 

డనియు, నాక్మయనియు, (దష్ట్ర యనియు, స్మదూపకుం డనియుం, జేతనుం 

డనియు, నానందమయు.డనియు, సంసారియని యం సార్ధకములగు పేరుల తోం 



పదూ-౧ కో. ] టీకా తాత్పర్యవి కేషాక్టనహిత ము, 588 
ల | రా ళు 

లజ విడుచు న్నాం. కువిభాగమెటయ్యనవి యంటిశేం మోయ జెప్పం 

బజీన -ఎపవవపనాలుగు త” _ ప్రములలోను నపరా పకృృతిక్ ముఖ్యముగ నంగ 

పెనకియ, మవా గ్త్ స (ము మొదలగునవి _పకృతివికృచులకు నాధారభూతే 

మున చె యుగ చెక్కు స్తుట్టువు బలో 6 జేయంబడీన ఫు పుష్యపాప పకర - ఇల కెముక్కు. 

సంసపా్య_ర మాపమ నదియు, మొదలు శేన్నరయు న్నిదవి ఇెప్పుటప వీలు 

బి 

కము నున స్సు. రాముల గలం యంత వంశము సమక దుం కొకప్బ త్తి క * ఆరక 

గటికోండయంను సూ సూమ్యవి వి యొక్క (సతివింవయుకు న మునంకు పడ 

యు నగపడెశుపకుసవన శాసంబంధ మి చిక్స ౨ కాశయు ఎపతివింవింపరా 

నా ఇంక కరణము యొక్క. వృ త్తీవి శేష మే యుపాధిళల వాంనగుచు,కర 
1. || లీ ఇ a os జ్ ” ui లో ఇ వను (ఉపకరణ “స భుతు (అపభ వింప:నగినది, స్టా శ రసం ( తెలివి, 

bus 

(పనూణము (నివ న ాంచుంది) ఆను నుశుల జే: =. స్ప" వశినదియ* ౩” సరం థ్ 
గ 

“లు మొవలస తమగము యు“క్ప పాయం ముర చేసు రో కేల దియమ 

లోనస బూ సేం దియ పుల గె డంటిలోపు నోప యుదలప తేనుకేకు 
bs కు ల 

తాజులయందు నిం నెకు నాకు. మొనలగు కర్మే! ఉట వై దెంటి 

wa కం 1 = me na ర్త న అన “యం వసూలావిన =e గనింపంవడిన దయ నప బుసఎపు నవాంకార 
ణా Lim ళు 

ట్ 

లోను దంగు మొనలను వాన పావములయం చుండు పాణ - చొ 
షు శాఖా గ్గ 

ఇం ల సరా ంరోనులం గూ న్న్న ము*నుును జి ము నను 

నంక కణ న ములయొక్క కుడు లముపంకకముచే!( గార్యము “చే యం 

దగినది? ఫెగము అను వపము)ు స్రైయము (తెలియ దగినది) _పమేయము 

('పమాణముచే నిగ యం దన) అపమాటల'ే నషవాకింపంపగేన శ్వ 

(క ; ము స్పర్శము మొదలగు వివయజాతము నమభ పించు మున్న వాం కర్త 

(కరణముచెం గాక్యయును కేయంవాంయు అఫయు, భోక్త (భో జము బే 

భోగము ననుభవించువాండు) అంయు, జ్ఞాత (జ్ఞానముచే క్లేయనును టెలి 
Se వ Ga 

సీకానువాండు) అనియు (పమాత (యమాణము వేం (బే యమున నిక్ష 

చువాండు అనియు, (నోర (శవణేం డియ మచే వినందగినవానిని వినువా 6 



ల్ర్ర్4 నీతా రామాంజ నేయసంవాదము [ఆశ్యా_ నా 

అదియు, (నష్ట (నయనే నేం దెయముచే దృశ్యమును జూచువాండు) అనియు; 

రసముత (రన వేయ్యదియము చే చవులనెఎ నాస్వాదించు వాండ్యు అనియు, 

[ఘాత (యూ కేం డ్రియముచే వాసనలను చూచువాడు) అనియు, వ క్త 

(వాగిం దియముచే చల బలుకులం బలుకువాండు) అనియు, దాత (పాణీం ది 

యముచే హోనోపాదానముల జేయువాండు) అనియు, గంత (చరణేం 

(దైయముచే గమ నాగమనముల. జేయువాండు) అనియు, విసర్టయిత (పా 

య్యిం్యకియము చేత మలమును విడుచువాండు) అనియు, ఆనందయిత (ఉప 

స్థేందియయుచేత సంభోగసుఖకము ననుభవించువాండు అనియు (పాణి 
(ప్రాణము మొదలగు నెదువాయువుల చే జీవించువాడు) అనియు, మరిత 

(ఆంకెఃకరణముచే మననమును జేయువాడు) అనియు, దేహి (స్థూలనూ 

కష కారణళరీరములయందు నఖిమానము గలవాండు) అనియు. జీవుడు 

(ఆయా యుపాధులనుబ్యా జీవించువాడు) అనియు. (బఖ్యాతి నొందిన 

వాం గై, స్థూలకరీర స సంబంధ మగు జాగర ణాన స్థయందు నఖిమానమును 

| ర, స్పష్ట (తృగిం దెచుముఎే ముట్ట (దగినవానిని ముట్టువాండ్తు) 

బూని విళ్చుండనియు, నూక్షుశరీర సంబంధ మగు 'స్పష్నా వస్టయందు నఫి 

మానమును వహించి _వెజనుండనియుం గారణశరీరసంబంధమగు సుషుప్త్య 

స్థయందు నఖిమానమును దాల్చి (పాజ్జుః డనియు వ్యవవారింపంబడుచు, 

న సెక జన్నార్డి రకర్మవాస సనలతోం గూడుకొని నూదంటురాయి చెంత నుం 

డుటవలన నినుము కదలాజెడువడువునను, వేవెలుంగు వెలులన నవలంబించి 

తమతమ పనులయందు( బాటుపడెడు మానవ సమావామువిధమునను, సకల 

(ప్రపంచమునకు. (బధానకారణ మైనవా(డన్సు బకృతిపురుషులకు నధిపతియు, 

సవాతను(డైన ఫురుషోత్తముం డనుపేరు గలవాండను, తనయొక్క (జీవుని 
యొక 5) (పతిఫలనకు నకు మూలమగు చిద్బింబమైనవాండను, పంచవింశ 

కుండగు తనకు బె వాండుూగాన నిరువదియాజపత త్త ( మెనవాండను, గావున 

న నన్ని కిని బర మైనవా(డన్కు మాయాసంబంధము లేమింజేసీ పరిశుద్దమగు 



పద్య-౧౨౪.] టీకా తాత్పర్యవి కేపార్థ నహీతము. ల్8ర్ 

నాత్మయే స్వమాపముగం గలవాండను నగు నాయొక్క సాన్నిధ్యమువలన 

నాసంబంధ మప చితకా శము నాశయించుకొని తొ నుండియు నటి 

వన్ను 6 "జెలి .వెనలేక తన్ను నామరూపాత శ్ మను , పపంచముయునిగ 

నజానముచే భావించుకొ. కాంపురంపుణగడలిం ఒడి కడలేజంజూలక కొట్లు న్య లె 

కోనుచు నున్న వాయు హితీకనం దునమొదబుబేనిత జిం దిరుగాడుచు 

రాలా రిల నెంతో కాల ఎనకుం చెక్కుపుస్టులనుండే యు సక రింపంబడిన 

పుస్నె పుగని పడుటవ నం గబికన నా మొక మిన, టప్తటక్క.జేకము 

వలన నిరాబముగు మానసము గంవా౭డును, ని త్యానిళ్వ సుచి వేక ఘు మొన 

లగు మాక్షసా సనసామ గ గలవాంే శాం యు దాంకయు మొనలగు 

సవుణములు గల మయోగ్పుం డగు చేశజేందుని నుడదుసందముుల స | ॥ 

నండగాం గొని యాస ప-రుని కరుశారపతరంగత కటా పికుణము 

వలన నఎవపన సవన వచనా పూరక. మను  నాతజానముతోం ప “వ శేషు 
గూడినవాంల న జవాప్తడు ఘాలదేవాము మొదలు మవా్లైన్వైసు 

penn క్ట శ జాని బి 

దనుకం గల కాక్నకరోణసంఘాడమయు నేను -గావనని యాషేరతుసందు నఫ్రీమా 

నాదికిమును వినచి కుండలోనినీరు పోమునతళు వాత నూర్వుని ప కజింబము 

సూర్యుని గల .నపంరునను, అ్వై సుడవడినతోడ నే మోముమొక కస్ట సడ 

వాము.” జేకినకరణచ ఆలయము కుండ కొటారము కంబము వలువ మొన 

లగు నాకుతు నో: సహాశన వనువలలో నంత క్యూూతే మముయున్న మిన్ను 
Cr సహా Cw 

ఆయావ స సృవులనె వజువజుచి నిరసింపరాగా తునక నిలిచియున్న మహో { 

కాశ మే యన్యు ప్టూలనూ కుకా కారణతశరీరయులకుం చెఆవాయును. నినా 

డు మేనులకుం [గ్రమముగ నవ వస్థలగు జాన త్స పప సుహుప్తులకుే సాకీ మె 

యున్న వా(డును, అన్న మయము | పాణమయము మొదలగు నైదుకోశ మా 

లకు భిన్ను డన వాడును దెంపు చేనిడియు, క్వజూతీయ విజాతీయ స్వగత 

భేదము లేనిదియును, సళ్లు చిత్తు ఆనందము స్వరూప ముగ గలదియు, 

నెల్ల యెడల నిండియున్నదియు నగు కేవలపరమాత్శత గ ౪ మే దా నగును, 



555 వీళారామాంజ నేయ సంవాదము [అశ్వా-_౨, 

పరాపర్శాపకృతు లక్షం బరమగు పర బవ్మాక క్ల రమే "నేసుసుమో-___ంక్షని 

శ్రీరామనందుం డాం సేయునకు నుపదేళించి. వెండియు నీ వడువున 

నుడీ వెను. ౧౦౪ 

అవ. ఇట్లు ముముతువు ఆత్మజ్ఞానము చేం బర|బహ్మత త్త ( 

మే కౌ నగునని యుపదేశించి చేహాదులయందు. చాడాత as 
ము నొండదియున్నయాత్శను వానినలన వేలుపట చువిధము 

నుపటబేనించుచున్నారు. 

ఆ-వె! పంచవిషయములను $ బంచేం[దియములచెేేం 

గాంచు తెలిపి నేను $ గవీవ ₹ణ్య ! 

పంచకోశములవము శ బంచభూతంబుల 

నెంచిచూచునట్టి 4 యెబుక నేను, ౧౦౫ 

టీ. కవివలేణాా = కీ వానతో త్తమా |! పంచ + ఇం([దియముల వేక్ = 

(శ్రవణేర్యదియము మొదలగు నె దుజ్ఞా నేందియముల చేతను, పంచ4విషయ 

ములను = తమకు గోడరములగు శబ్దము మొదలగు నైదింటిని, కాంచు = 

(గహించెడు, “తెలివి = జ్ఞానము, చేను = అస్మత్పషిక్యయనోచరుడ నగు 

విషయి వైతినిసుమ్మా పంచ +కోశములను =అన్నమయము (పౌణవమయయు 

మొదలగు వైదుకోశములనుు పంచభూతములను = పుడమి మొదలగు 

వైదుభూతేములను, ఎంచి = ఎన్ని, చూచునట్టి + ఎతెక డా పరికించునద్ది 

శెలివియే, నేను = నేనయియుంటిని, 

తాం ఓ యాంజనేయా | (శో(ఠతమయు మొదలగు నె దుజ్ఞా నేర్మ దయ 

ములవేతను దమకమకు గోచరములగు శబ్దము మొదలగు విషయ 

ముల వెదింటిని (గ్రమముగ (గహించెడుజ్జూనమే చ నయియుంటేిని; మణియు 

పుడమి మొనలగు పంచమహాభూత ములను నన్నమయము (పాణమయము 

లోనగుకోళముల నై దింటిని వేణు వేణి గ గనుంగొనుచుం డడుజ్ఞాన మే చనేనయి 



పద్ను-౧'౬..] టీకాతార్సర్యవిశేపార్లసహితము. 587 
ఫ్రీ బీ థ్ 

యు:టి” సుమో. ఇంసులను “యక్షానం (బవ్నా” అను వెందలగుమునోి 

ణు A 1 న్ వ్ శ 

ఆని నెప్పి యవ యన్ని టివి లి చనద గానం జే 

మయ నుని యుప చేశ చుచున్నారు.. 

(a 

హం నను దబంచితిని శ దలంచెన నకుంచుకా 

గ ou ఇ లో 

“ఇలు సలను చోపలను ఫ$ ఊఉలియ:బడు వుములను 
' Fo సావు 

కలియును వెలుగులను | దయయ లిసచు- టి! 

' Sf “ఇల్ ఇ DE my a అర్య న్నా వ ఇ ఇటో ష్య స అయి చుతో లశ వెలు నుమ నను నము 

ఖ్ న వాటి లో త Ww ఇ జ అత్వ ఇ వా 

చాపు. పిసాక బన శ సాలవమునమువష వన, ఉం. 

ప _ | ఖై లాలు 
కవ. ఇజం పివయరు, ఇపుడు = శని, నాకుక అఆజనాంష! 

య అఆఅటంచుక ఇఅనియుకు, పలికి 

“త్రీని ఇ ఒకమాపను నుడెవితిన, ఇశకా = ఈమోా:ందమ్కు. పలుకను = నుడు 

వన్వు పలికెదను = ఒకవాక్య సును జెప్పెదను, అటంచుకా = అనియును, 

మదిక = డెందమునందు, తలలను = ఆలోచింపన్యు తలంచితిని = ఒక 

యంశము నూహించికెన్సి తలంచెదను = మతీయుక సంగతి వాలోచింవె 

దను అటంచుక్. = అనియున్యు (ఈలాగున) వెలుపలను = పేని లోప 



న్పప్రి వీతారానూంజ నేయసంవాదము [ఆఅత్వా-_౨, 

లన = అంకరంగమునందును తెలియక - పడు వృత్తులను = తనక్త 

వినయము లగుచుండెశు మనోబవ్యాపారములను, తెలియుచుక్ = తెల్సి 

కొనుచు వెలుంగులక్ = సనూర్వు(డు చందుండు అన్ని నక్షత 

ములు మెజుపులు నవరత్నములు మొునలగువానికాంతులు, వెకుయసలు = 

[పకాళంచునవి, అగుచుండక్ = అగునట్టు కలయక = ఎ యెడలను 

వెలిగించు + తొలివెలుంగు = కానసీలంజేనెడు మొదటిజడాలు ( లేజన్ఫు 

లన్నిటికి నాధారభూళ మస చిత్స కాళము, శేనునుమి = అవాం ప్రత్య 

యాలంబన మగు నాత్శయేసుమో. ననుక్ = అప్ప చిత్సగ కాశుండ నగునన్ను, 

వివేకదశ గల మనముచేతక = సదసక్తుల నెన్నందగిన సుజ్ఞానముచేక, 

“తెలియును = తెలిసికొనుము. 

తా. నీ కీ యంళము తెలికినది అది నా శేమియం€. దెలియదు, 

నాకం జెలినిన మట్టునకు స్పస్హపక ణెనన్యు తెలియంబడని విషయముసు 

జెలినికొనిమెదను; ఈ మాట నుడివితిని, ఆ సంగతిని నేను జెప్పను; చెప్పు 

దగినదానిని చెప్పెదను. నే నాసంగతివి మనస్సులో. దలంపను; ఈసంగతి 

నాలోచించితిన్సి దానిని గూర్చి యూహ్ంచెదన్వు అను మొదలుగ నిం్మది 

యములకును లోపలను పెకి నంతరంగమునకును గోచరము. లగుచుంజెడు 

చి త్తవృష్టలనెల్డ చనెబుంగుచు వుణియు నూర్వూని'కాంతి యిది చందుని 

కాంతీ యిడ్ల్ది ఆనుమొద లుగ సమ స తేజస్సులను నిబుంగుటంకే నీ 

చాయా కాంకుల _పకాశ మునకు మూల నముయిన చిజ్ల్యోతిన్ను "సే 

నుమో ! ఇజ్టై నన్ను ని త్యానిత్యవివేచనతోం గూడినమానసము చేతం చెలిని 
కొనుము, ౧౦౬ 

కవ. మజయు నాత్మ యన్నిట్లో నుండి యన్నిటినిం 

(బక-శింపంజెయుచున్న దని దృష్టాంతనహితముగ నుపచేళించు 
చున్నారు. 
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చు థ్ ల ధూ 
అయన్ ళా వ నిషతచేహను:డ నె బే జకికము 4 నిఢెసుకాజ్ఞాన క 

భ్ థి by ల చ 

ని. రట్టు అరల బటట 

ల 
చా 

॥ జ్ కా pms = . య్ సర్ట్ he బు మసాలా న న, కి సా న న ఖై ర్త [| న! ry గ y మహ నాము | po ల క్... శా on జ ba 

క్త | బో భు ఫి న. ఖై ' Fa ప్ర Hoye Me ళ్ స్కి గా లీ బై జ శ్రి ఇ Tes per ఖీ శ న ff Ws శ 

గ్ 

, raw ml a జ 
కకొజగోడర ములను. జేయాకీతిని వ్యాత్ ,.. (డను-వ్ఫూతల్ = డం లే 

దము ఫే మతి, కమ మొవలిప వాలు, సో - ఇంర్మిదియ = 

రోడ్రయు మొనలు ్ఞాశేరి దిచు లుకు వాక్కు. మొనలస. కళ్చేండియ 

వసులు. తోను గాల గ అహానితో, అన్విత జ కూశుకొనియున్న, జే జేవా = 

కారణ శనీ. యందు, స్టండను = సర్వాంకరుండ నపతటు 

వేం మున్న నావను, వనం "ేపు ఇ అనన వ యవాం (పతే యాలంబ న మస 

పరమాం, యని యము నిన్ కొ... తతులకొా-నిే,తుక = “యామా సా 
ష్ a 

మాయా” అను వున్న శ్తిచేక నున్నవనికాని లేదనికాని చెప్పుటకు వీలు 
మ శాం 

లేనివగుటచేం దన కొకకారణము కేవిచి యగు, అక్షాన = మూలావివ్య 
గా 

చక్క కల్ప్సిత=కల్పింపంబడివు బాకా = జ్యాగదవస్థయందు వెలుపల: గను 

పట్టుచున్న టై వరము, ఆంతర = ఆలోచనయంనును స్వప్న మునందును లోపల? 

దో౭పః టుచున్న ట్ట రియ, నామ-గూప_తతులక్ =కడవ వలువ అను మొదలగు 

ేరులతోం గూడిన త త్పదాకారవిశిస్టము లగు పదార్థమలయొక్క_ జాత 
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మును, లీలక్ = అవలీలగా అనిశముక్" = నిరంతరమును వెలింగిం 

సదు ఇ చీక కాళము వేం జతురాదులకును గోచరము లగ్వనటు ba 
రో 

చేయుదును. 

తా నను సదేవతాస్వరూప మగు పరబవా ము. నిరంతరమును 
వంద నాద్యు పచారములచే నుపాసించెడు నో యాంజ చేయా! పెక్కుుల్సు 
చిన్న చిన్న కన్న ములు గల కడవలో నునుపంబడిన దీపము, ఆ రం[భముల 

నుండి వచ్చెడు తన వెలుంగుల చేం బె నుం డెడు వస్తువులను, ఆ కడవలోపల 
నున్నవస్తువులను గన.బజు చునట్టు సర్యాంతరుండ చె నేను నే నను (పతీతి 

న్య్వరాపు(డ నగు నేను మానసము బుద్ధి హూ నేం దియమయులు కే శ్రిిడియ 

ములు వెందలగువానితో. గూడిన న్థూల నూక్షుకా రణశరీరము లయం దున్న 
వాండ నె అకారణముగ మూలావిద్య చేత గల్పింపంబడినట్టియు వెని 

పల నున్నట్టియు నామరూ పాత్మ్మకమగు పదార్థజాతమును జిత్స% కాళ 
ముచే నిందియాదులకు గోచర మగునట్లు చేయును. ౧౦౭ 

అవ. మహాదాది| పకృతివికృతిసంఘాతము జడ మగుట 
వతం దన్నుంగాని తనక బెజ యగుదానిని గాని తెలిసికొన 
జాల దనియు జ్నదూప మగు నాత్మ యా మహోత_త్త్వము 
మొదలగు కార్య కారణసంఘాత ము నెల్ల (6 దెలిసికొనుచున్న 
దనియు. ని ట్లగుటచేతం (బకాళ్యను (దృశ్యము), మిథ్యా 
భూతము, (పకాశకము స్నత్వరూప మని చెప్పబడుచున్నది. 

డ్, తమ్మ నణుంగ లేవు విహశతమ్ముగ దేహము (వాణపం_క్రిచి 
_త్తీమ్ము ద శేర్యదియమ్మ లుచితమ్ముగ నన్యము గాన లేమి స 
త్య మ్మ్గు నోకపం్యద్రసత శతముును వాని దదియ కార్యజా 

తమ్మును నేను గాంతు నన్ఫతమ్తుగనన్ను బుతమ్ముగాం దగన్, 
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టీ ఓ కపీంద = ఓ వానరో క్రేమా! కేవాము= మేనునుు (పాణ 

+ పంక్తి = దశవిధ్యపాణములుకు, చి మ్మ - చి రృళ్టము చే మనోబుద్ధి 

చిత్తావాంకారమ౭క నుపబకణము గాన నంఠఃకరణచ తున్హయమును ) దళ్ 2 

ఇండ యము్మలు = హాం _దీయగు “దుః X కేం డ్రియము చైదునుం 

గల కడియిం దియములు సు, విహిత ము గక కయకాతొమగ, తయ్బ్ముక్. = 

తమళో నొండొంటిని ఎజుంగకొ - శవ = = జడము అగుకటువేం బెలినికొను 

ఓ కు: దగినవికావ్టు | ఇస: తమ్ము చామే కలిసికొనం జూలనప్పుడు, అన్య 

ముక = తమకు ణ్ యగజాని ని, ఉ చితమ్ముగక్ = బావము? 

కానక = లేమి = తెలికికాకటకు సమర్థ యులు శగాకపోవ్రట, సత్యయ్ము = 

నిక్కము అఆగుక్ = చెను నేను = చిదూపమస పరమాత్మ యనుట్క 

వానిక్ = ఆ డేవాయు మొవలగువానిన తదీయ + కార్య + జాతమ్మును 

= ఆ చేవాము లోవనసవాని సంబంధము లగు సమస్త కృత్యములనుు అన్ఫ 

తమ్ముగక. = మౌయాకల్పితము. లగుటచేం గ యనియు, నన్నుక్ ఇ 

అవాంపత్యయాలంబన మ సరమాళ్ళ్శ నస యగ్గము ఎ బుతేమ్ముగాక లః 

సద్వవ్వవునుగను, సతేతమ్బును = నిరంతరవును, తేగకొ = తగునట్టు 

కాంతును = సాకీ పరికించుచుందును. 

తౌ, మూంయ మేనులును (పాణాపానాదు లగు పదివాయువ్హలున్ను 

మనోబు స్ట చ వావాంకార ములును నంతఃకరణచతుస్టయ మును (7 గతము 

మొదలగు జూ నేం డైయములుళు, వాక్కు_ మొదలగు కకం డ్రియము 

3 లైదున్కు జడము లగుట చేత య థార్థ్యము గయ దమ్ము. దా మెటుంగ (జాల నేను 

నపుడు శమకం టె నితరముైనవా?ం చెలినీకొన లేననుట :క్ళ_మేకదా? 

చ్మిదూపుండను సర్వ(పకాశకుండను సర్వసాక్షీని నగునేను ఆ 'జేవాము 

లోనగ వానిని నాయొక్క చెత న్యావలంబనమునం గలుగు నాచేహాదుల 

సంబంధము లైన సమ _స్తకృత్యములను నవిద్య్భాకల్పిత ము ₹జటంజే- మిథ్యా 

భూతములనుగానుు నర్వాధష్టానభూతుండ నగునన్ను ను సత్యస్యరూపునిగను 

నిత్యము జూచుచుందును. “౧౦౮ 
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అవ పష, రాతుుడు నిజనూ యకును మాయా శకార్య 

ములకును సాత్నీ యె వక్త కము న వ్యక్త కము నగు (పపంచము 

నకు విలక్షణుం జై తనకుం చా వలుగొందుచున్నా( డని (పతి 

పాదించుచు న్నారు. 

వా, ధీచేతోవిషయాత్నకంబు లగు జ్ఞా కతృజ్ఞ్ఞానవి జేయముల్ 

సూచించు దగందల్ల యాదయములకాశసు స ద్రబోధంబుశే 

నాచి(త్రం ఎబులవానించేయునిజవవాశయన్ సావ్నునె చూచుచున్' 

రోచిమ్షుత్వముచే వనింతు సదసళ దూపాతిరి క్త కంబుగక్. 

ట్ర్, జ్ఞాత + జ్ఞాన 4 లిక్లైయముల్ = [పమాతయం6 (బమాణమును 

(బమేయము ననుమూండును (తెలినికొనువాండు తెలివి తెలికుందగినది యు 

నను(తిపుట్రి వరుసాా, ధీ + చేతస్ + విషయ + ఆక్నకంబులు = 

నిశ్చయాత్నెక యగు బుద్ధియం, సంకల్పవిక ల్పాత్మశ మగుచి త్తమును, శ బాది 

విషరతజాతమును స్వరూపముగ 6 గలవి, అగుక్ = అయియున్న వి, సు ప్తి 

(పబోధంబులు = నుహు ప _ప్యవస్థ వసయం జా|గదవ స్త స్థయును, వరుసగా తత్ _ 

లయ - ఉదయములక = వానియొక్క_ (బుద్దిచి క్రోవిషయము లను 

మూఃంజీింటియొక్క) మూలాస్త్రానమునందు నజణియుండుటను మరల 

బొడనూప్పటనుు సూచించుక్ = సూచననేయును, ఏను = చ్నిదూపుండ 

నపేన్ము ఆచ్మితంబులక = జ్ఞూతృజ్ఞానవి్జ యము మొదలగు (తిపుటు 

అని యొదు (ప్రపం జసునందలియబ్బురముల చెల్లను ఈ యాశ్చర్య ములను 

జూపుచు మాటుచునుం జెడు జాగత్సుషు ప్త ప శ్ర్రవస్థలనుు, వానిక = ఆజ్మాగ 

తుమ వ్యవస్థలను (ప పపంచవై చిత్యమును, జేయు = నిజ- మాయక్ = 

కల్పించుచుం డెడునాసంబంధమగు మూల్యపకృతిన్తి సావతీని ఐ = వీని 
కన్నింటికీనిం గూటస్థుండ నయ్యి చూచుచుక్ = కనుంగొనుచు రోచిష్టు 

త్వముచేతక = చిత్సంకాశస్వరూపమువేత్క సనత్ - అనత్ - రూప - 



జీజంగ, విింకుకొ = తేజును నుండెనను. 

నా బూర్ జావస "క  యి'స్కు వ దర్శవము ద్బశ్య ము, శోత 
అ స్త cE ఆ 

(శ్రవణము (శాన్యము పో పేగయు. ఖోేజ్బియ్సు ననుమొవలుగం బిఫటీ 

హాభ ముగు వ [గ్రపంవవై వైచి, ర్ట మత యును | (గముయుళ మ్ యగు 

బుషయొకటా మూపముగము, సంకల్పవిశ ల్బాత్మాక మ శేనోహూప- మగని 

హ్యాత్మక మస శక్తాదివిన యరాప ముగను జం ఇ 
వ గ 

§ క 

ముగను "ోపరచుళ్ళ న్నది. సుషు స్ట వపలాో నవ్చనో మూలా కానుకందు 

ఓిళముపటచే నన్న కమై యన్నని ఈ యవస్థా శ్రయసామ మై కూటక్లు 

డస పరమాత్మ: డం ఆ పపంచవై చిత్వ్సముకు, ఈ వె చ్మత్యము స్స 

గల్చించు మహామాయకను బూికించును వ్య కావ్య క ప ళహాపనుగు (పపంచదమున 

కును స్మ పపంచ మును వన స్తా న్మాశమయి౨ంచుకెన కల్పించెడు మహామాయ 

కుకు విలన్నణసునళం వవకోం చా వెలుంగొంమచు నుందురు. ౧౦౯ 

ఆవ, అవేశనము లయ్యు నంతశకకరణము మొనల 

వని చి మహాప నుసషంమాక్మ తవువో, [(బవేశిచుటవలన 

వచేకనములవ కః వోపట్టుచున్న వ వని దృష్టా ఏతపూర్వ ౧కముగ. 

a చిత్పావహాంకారపవనోచి శె "త్రం దియము 

వత్సా! చలియించుకు చం 

«త దయస్క్మాంంతే సూచిశకల చందనున క. ౧౧౦ 

యవి 



594 నీతారానూంజ నేయసంవాదము (అశ్యా_, 

yen శ్రీ, వత్సా = ఓ కుమారా అచిత్ ...ముల్-అచిత్ = అచేతనము 

ఇను న- అవాంకార = నే నను నవాంకృతితో. గూడుకొనిన పవన = 

(పాణము లోోనగు పదివాయువులును, చిత్త = అంతఃక రణ చతుష్టయ మున్ను 

ఇందియముల్ = త్వక్కు మొదలగు జ్ఞా సెర్మదియములును, వాక్కు. మొద 

లగు కర్మం డియములును, మర్ - సాన్నిధ్యమువలనను = నాయొక్క 

(పకృతియందు. (బతిఫలనరూపమగు సామిప్యమువలన్కరంగత్ ,..మునక్- 

రంగత్ = వెలు(గొందుచున్న, సత్ = యోగ్యమగు అయస్కా౦త = 

సూదంటు రాతి ( చెంత నున్న), నూచికల= సూదులయొక ్మ, చందమునక్ = 

రీతిని చలియించును = కడలాడుచు (చేళనముతోం గూడినవివలె) 

నుండును. 

తా ఓక్రుళ్టూ ! శరీరాదులయందలి తాదాత్మ్య్యమువలని యవాంభావ 

మమత్వములతోడనుః (బాణము లోన పడివాయువులతోనుం గూడి 

యున్న యంకఃకరణనును, చర్మము మొదలగు క్షా నేం డ్రియము లెదును 

వాక్కు. మొదలగు కర్మేందియము లైదును, ననున్నీ పకృతివికృతి సముదా 

యము సవాజముగ జడ మయ్యును, నూదంటురాతిచెంత నుందుటవలన 

నినుపనూదులు గదలాడుచున్నట్లు చిదూఫుండ నగు నేను తమయంను6 

(బతిఫలనమూపముగ సన్నిధి నుండుటంజేని సచేశనమలవలె మెదలు 

చుండును. ౧౧౦ 

అవ. వైని జెప్పిన యర్గమునకు హాతువుగం బరమా 

తుని సర్వాంతరత్వమును (బతివాదించుచున్నారు, ' 

క, తపాయఃపిండాంత 

ర్వా పానలనుండలంబుశనడువున మాయా 

గు_ప్ప(బహ్మాండసము 

ద్దీ _ప్తచి దాత్మక్షుడ నేను $ ధీర వరేణ్యా . ౧౧౧ 



a 
పవ్వంంంం.) టీ శేషారనపి . ల్9 వక్షం ఓకా తాత్సర్యవి శె రన కారము ర్ 

టీ ల స...నక్ వం అ వెల్టనం చా్పంబడిను అయావీండ = 

A fA త గో ళ్ | ళన J fh ఖ్ ఓకే | లం స లోపం, వ్యాస్ = (కమ్ముయున్న, 

, మంకలంబు = సమాహాముమొక్క వడువునక = 

మాడెకిని నేకు = సర్యాంతరుండ నగు నేక్కు మాయా... ఆత్మకు కమా 

పై వ్ర రడ = 

చకుకశభుననాక్న్శక మస జగక్యునం దంకటను, సమ్ ఆక్ దీ _ = చెత 
య a — వాటి టా 

వ కల నభ తా _ గ 
న్వస్వురణ చే లెస్సగ వ్యాపించి (ప్రకాశించు చున్న, చిత్ - ఆక్షక? 

డను = చిత్సషయాప్పుడను (అముతిని). ప్ _ వనేణ్యా జ క ప్యలలో 
డై 

(ేస్టుండా _ ఆని యాంజవేయులకు సంబోధన. 

| / 

తా. “ మానావమానమొో స్తుల్య, స్తల్య్యో మ్మితాకిపషయోపు సమ 

దుఖనుభో ధిర స్పమలోస్థాశ్మ కాంచన” అనలా. సన్ను వెరులు గార 

ఐబంచునస్పుడు మోదమున్కు దెరస్కరించునపుడు జేనమును కేక, ”౦డు 

“జెందముతో నెకతేరుళ నుందువాండున్కు పగతునియందు జవ" ల జెలి 

“కానియందు6 గూర్మియు లేక సమముణ నుండుచాండుకు “నక నిడుము 

వచ్చినపుడు కలంతం కెందుటయు, సౌఖ్యము గలుగునప్పుడు జబ్బుటుయును 

లేకు సమభావమున నుండువాండున్కు మతియు నతుు వైరాగ్య సంపత్తి 

సలవా:డ సట చేత6 జివి పెంకును రాతిని బంగారును సమానముగం దలంచు 

వాండును ఢీరుః డనయడును.-అవి చెప్పయుకిన దీరలక్షణములు గలవారిలో 

(ేస్టుండా ! నేను చూచితిని నేను వింటి, చేను పలికితిన్సి నేను మేల్కం 

టిన్సి నేను గల గంటిన శేశు -సుఖముగ నిదురించితిని అను మొదలుగ నేను 

“నీను నే నని సర్వావ స్థల యందుకు సర్వకాల మలయందును సను గావ్యాపాొ 

శమయులయందునుు సకల వృత్తులయందుశు, ననున్యూతు (ఢ నై సర్వాం 

తరుడ నగు నేను ఎజ్జగం -గాల్చ్బంబడిన యినుషముక్క యందు లోను చెని 

(గ్రమి్మియున్న యగివడువున మూలావిద్యచేం గల్చింపంబడి జడ మస 

(పకృతివికృతిసంఘాతమునం దంకటను చిత్స్ర)కాశముచేక వ్యాపించి 



§96 వీతాొరామాంజనేయసంవాదము [ఆశా ఆ, 

స్వయముగ వెలుంగుచు నాసంఘాతమునుగూడ వెలియించుచు నున్న పరిశుడ్ష 
q 

చి దూపుండ నయి వెలుగొందు చున్నాను. ౧౧౧ 

అవ, సచ్చిదానం దై క స్వరూప మగు నఖండ పర 

(బహ్మమునందు నేక దేశమున ననాడియగునుహామాయ గలదు, 
ఇది స_త్త (రజ _న్హమోగుణసామ్యావస్థారాప మై మెనది, ఇది శుద్ధ 

సత్త (పథాన యమైనచవో మాయ యనియు, వులినస త్త 

(పథాన మై యెనచో నవిద్య యనియు. జెప్పంబడును. కాయగా, 

నా (బహ్మచ్రై తన్యము మా యో పాధిక మెనచో సర్వజ్ఞ త్యాద్య 

నంతేక శ్యాణగుణగణ పరిపూర్తు. డగు నీశ్వరుం డనియు, నవి 

ద్యోపాధిక మై మెనవోం గించిద్ జ్ఞ జ్ఞ త్వాది స్వల్పగుణవిశిష్టుం డగు 

జీవ; డనియు ) వేదాంతివముతము./ జీవభావమును నిరసించి, మూ 
లావిద్యనుండి శకేటించి, యహాం(పత్యయాలంబన ముగు పర 

(బహ్మమువైని సాధింప(బడినది, ఇశను శంద్ధమా యో సాధికుం 

డగు నీశ్వరస్వరూపమును చెప్పుచు (బహ్మమును స్థిర పణచు 

చున్నారు. 

వీ ధరణీజలానల $ మరుదంబరాంత రా 

విజ్హాఖలాథారక( దష్ట "నేను, 

ఆదిత్య చంద్రగవార్ష ఆారాతటి 
త్సంవ్యా _ప్పదివ్య లేశజంబు నేను, 

అనురమానవతిర్య$గాగి చేతనదీ( ప్ర 

కాశ మానజ్ఞానకఘును(డ నేను 

(బ్రహ్మాది చేవాక ప్రార్థసీయానంత 

కల్యాణగుణక విగ గవాడ నేను 
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dil, . కార ర్యరూప పంబు లై! వజశగంబులనను 

న్వుకదుపాదాన కావణంశబును నిమి త్త 

కారణము నైన నిక్మలాశకార న నత క్త 

పకముమాయాన నుని కే కక్ళరుండ నేను, ౧౧౫౨ 

శీ, ఏను = అవాం్యపవ్యయాలంబన మస చిదూషము నగు చేను 

ధరణీ... _ైసకుావరణి = పుడమ్మి జల = కీర్కు అనల = నిప్పు 

మరుత్ = కరువల్సి అంబరజ ఆకసము (అను నీ పందభూత యు అయుక.) 

అం" ఆ లోపలకు, ఆవిన్న =, డమ్మె [వ పచేశిం చియున్న, అల _- ఆధార 

ఆ భూతజావమువకు వదిన మగు 'దపను అ కనుంగొనువాండకు 
Can oa) 

[ద జు "జ పెబుంన ) వా = కుజుండు ముంనలిప వక్క [గవాములు 

క్ష = గ వా ములకంయె సెజిలగు చుక్కలు, తారా = అశ్విని భరణి 

మొదలగు ముఖ్వున క్షత్ర ములు, తటిక్ = మించులు (ఆకు వీనియందు), 

సంవ్యా ప్త = కెస్ప్సగం ట్రమ్మియున్న్య, దివ్య = లోకో కరమైన, తేజం 

బు = వెలుయుస్క సతిని; అమర ,.. వుడను అమర జ వేవతలు, మానవ= 

మనుష్యులు, తిర్యక్ = పనులు పిలు మెకములు, ఆది = లోనణా: గల, 

చేతన = శకీరులయొక_, ధీ = బుద్దులయందు, [పకాశమాన = (పటి 

ఫలవ దూపముచత వెచలపచున్న, జ్ఞానము సయడను = వన 

డన్కు నేను = నే నయితిని, (జ్రహ్మా.. . హుండను---బవ్మా 

ఖుండు్రుు ఆది = మొదలుగం గల దేవతా = సురలచెళ, క్ట 

కోరందగిన అనంత = పెక్కు_లపృ కల్యాణ = శుభ పవమలగ్క గుణక= 

సద్దుణములు గల, విగహుండను = మూ క్రగలవాండను, నేను = నేనయి 

తిని కార్యరూపంబులు = మాయాకల్ప్చితము లెన యాక్ళోతులు గలపిి ఐన 
fs 

జగ ంబులకును = ఆగునజ్జి పదునాలుగు లోకములకున్కు స్ఫురత్ ఉపా 
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చానకారణంబును = కుండలు మొదలగు వానికి మ్టైవడువున నొప్పుచుం 

2కు మాలకారణమును, నిమి క్రకారణమును = ఆ ఘటాదులకు6 గుమ్మ 

క్ట శీర మొదలగ వానివలె బరికరమాప ముగు కారణమును వన = 

ఆగు, నిర్మల... ఈళ్వ్య రుండను - నిర్మల = రీబోగణ తమోగుణ సంప 

ర్క.యు లేమిని పరిశుస్ద మన్కు ఆకార=స్వరూపఘు గల్క సత్త్వ = స్త 

గుణమ్సు పరమ = (పధానముగంగల్క మాయా = మూల్యపకృతితో, సమ 

నిత = కూడియున్న, -ఈశ్వరు(డను = కారణోపాధికుండను, నేను = 

నే నయితిని, 

తా. సుగమము, 

అవ, పర బహ్మము వేదాంత నుహావాక్య(పనూశ్రై క 

గన్యు మనియు, మహాజ్ఞానులచే నిరంతరము నుపాసింపం 
దగిన దనియు నుప టేశించుచున్నారు. 

తె. వేదశాస్త్రాగనుములచే $ వేదితవ్య 
మైనన స్తువు నేను మళహోత్తులకును 

జపతపోదానయజ్ఞ సం$ చయము చేత 

పరసమూారాధనీయ దై శవంబు నేను. ౧౧౩ 

టీ, వేద., - వేదితవ్యము వేద = బు'గ్వేదము యజుర్వేదము సామ 

వేనము అధర్వణ వేదము అను నాలుగు వేదములచేతను, శా స్త = = పూర్వ 

మీమాంస యు త్తరమిమొంస "సాంఖ్యము యోగపాతంజలము మొదలగు. 

వేదైక మూలము లగు దర్శనములవేతను, ఆగమ = (శతి స్మ్య్రత్యర్థోప 
బృంవాణరూపము లగు చతుష్షష్టి తంతముల చేతను, వేదితవ్య యు = తెలిసీ. 
'కొనందగినద్సి ఐన 2 వస్తువును = అగునట్టి పరవన్తువునుు నేను = నే 

చె తిని మహాత్తులకును = శమదమాది సాధన సంప త్రీ గల జ్ఞానులక్ 
జప... చేతక్ _ జప = గాయి మొదలగు మహామం(తేయుల సురళ్చర' 

ఇమలయు ఠేపస్ _ “సఠపో తప్యత” ఆక్మవిచారణయొక ,_యు, 'చానజు 



“4 
యులచేకన్న ప పంమేళ్ళరు" చేపల బాకతి 

వు 
ల 

నాలుగ కం, ఖో భహ్హైంపలనిన పరకక్తళ నప న నని సర్వ 
జనో శ్ 

iy an mm" ల 
| ఈ య న పత్యా య యమిుయున ముదము, మరోర్తు అగు 

తు అ వో ర ఎల 

మోస బైకు రకు న మెొకలుగం గల ప "కోటి మహోమం తముబ పరక 

రల డెక్టయు, *న తలో తపతి ఆను "మొన గు వతివరనన "లకుబ్రి 
ea జు 

సో లై యన్నమయ"”. వగు పంచకోళముల వివేవనకు జేస్కీ పందకోకాకీక 

ముస పరమాక్ళగ = స చెలి. కొనుట యను (బవ్మావిచారణరూప మగు భపస్సుల 

యొక్కయు, నర్మమామాం నవే (బతి పోదింపఃబడిన జన్ముములమొక సా 

యు, సమూవా:సులచేన నిరంకరమును లెస్సగ నుపాశంపందగిన వేల్చును 

"నే-నే హంతి నని తాత్వర్యము, ౧౧౩ 

ఆవ, ఆత్మ, నుహదాది కార్యక రణ నంఘాతమునందూు 

నభిమానము శేనిడి గాన, నిరాకార మనియు, “సర్వం ఖల్విదం 
(బవ్యా అను మునలగుశుతులనుబట్టి సర్వాత్మకము గాన 

నాకారవిశిష్ట నుబయిన దనియు నుపజేశించుచున్నా రు. 
కే, అనఘ 'సాశారుండను గాను $ విను సమసీ 

ఘనతనుద్వయ ఆతా దాత్త్మ్మ్య్యశ్రమునకుం జొరమి 
సరి నిరాకారుండను గాను 4 సాకీ నగుచొం 
గారణశరీర మే నను శ కలంకబేమి. ౧౧౪ 
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టీ, అనఘ అవిద్యాయాప మగు దోషము లేని యాంజనేయా, 
వినుము = అత స్వరూపము నుపదేశించెన నాలకింప్రము. సమష్టి ... 

కన్ _ సమసి = సమిష్టి యాపమునను వ్యష్టిరూపమునను ఘన = స్థూల 

హాపముగను నూవ్శమాప పముగను నున్న, తను శరీరములయొక్క, 
దయ = శెండిటియందును ఇచ్చట తనుద్యయపద సామర్థ్య్యమువలన 

సమసి భునకబ్దమ ల చేత (గమముణా వ్యష్టి నూక్ళుయులకను నుపలక్ష 

ణము తాచాళ్ళ మునక = ఇవియే నే నను నఖిమానమునకు, చొర 

మిక్ = లోబడక పోవుటచేత, సాకారుండను = ఆకృతితోం నాడు 
కొనినవాండను కాను = అయి యుండలేదు. సరికొ = సర్వ సమత్వ 

il 

ములో సాకీని = మవాదాదులకు (దస్టను అగుచుకొ = అయి 
వాండ నె కారణశరీరము = అవిద్యాహాప మగు కారణదేపాము, 
ఏను అను + కలక = ేనేయనెడు చా దాత్మ్య్యరూప మగు కళంకము, 
లేమి౯ = శేకపోవుటవేతను, నిరాకారుండను = ఆకృతి లేనివాండను, 
కాను = సేనము యుండలేదు, 

తా. ఓ వానుమాూనుండా! పరమాత్శస్థ కూపము నుపడేశించెద, చాక 

ర్లింప్రుము. పరమాత్మ ఈశ్చరోపాధి యగు సమస్టియు, జీవోపాధి యగు 
వ్యష్టియు న్ సమస్టైవ్యష్టుల న్ధూలనూక్ష్మ్మములును స్వయాషముగం గల శెండు 

మేనులయందును నఖిమానమును వహింపక నిర్వికల్ప మగుటచేత్క నిరాకార 
మును ఇచట నాకార మనంా వృత్తి యని తాత్సర్య్ణయు గాన వృ త్తిరహీత 

వైన దని యర్థము, సర్వసమక్యమున సకలయునకు సాజ్నీ యయియుండి 
యవిద్యారూప మగు కారణళరీరమునందు. దాదాత్శ మాప మగు కళం 
కము లేకపోవుటచేత సాకారమును (సాక్షీత్వరూప మగు వృత్తితోం. 
గూడుకొని యున్నదియు) నగును, ౧౧౪ 

అవ. వశ  బరమాత్మకుం గల నిర్లి ప్తత్వమును (బతి 
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జు ఇష్ట కుట అలో, 

తే ఆఖలభఘాతములందు సె న జఖలఘాత 

ములును నాయందుం లుం క్ బెతరయ నెందు 

J |. వాని వవియు న న్నంటవ్రు క వాన కేంద ! 
కమర నొచ్చాస గనం బుక చందమునవము, ౧౧౫ 

ర వానర 4 ఇం, = వానరులలో కు "యుద నో యాంజ 
స్ు 

జేంాా వనముల = కల సదా ములకును పారారణ మగుచుు ఒప్పు శ 

ఆరు = వింసభుయున్న శళనంబు + చందయునను = మిస్నుజశున్చ సనన 

యందు, ఏకు = సోకు అకు స్వసం వవ్యమగు నా యాం, నాయంనుక. = 

అ పగమాత్ముండ నను ఇచా లోపలను్కుు అఖింఘాతములుము కలుగక 4 

కన్ = గివనించియుండంగా, ఎందుక = ఎన్నంమును, వానిక్" = 

ఆ భూతకోటుంక్కు పొరోయను = కాస్నంగుండ నజట వేర నందము; ఆవి 

యును = ఆ భూత నాకమాలున్కు నన్నున్ = పరమామ్ముండ నగు నన్నును, 

అంటవు = తాకవు. “యః పృథివ్యాం తివ్భన్” ఆను మొదలగు నంత 

ర్యామి _చావ్మాణ, కుతిచే సర్వాంతర్యామి యగు. పరమాత్ముయందుః బృఖి 

వ్యాది? పజాకయులును నా భూత కోటులయందు( ఒరమాత్మయు నున్నను 

ణో 
me అక 
Vs? ళ్ 
i 

నిస్పంగుంయ స టకం బరమా కుని నాభూరయలుక ఏ నాభూతములను బర 

మాత్మయును స్పృృశింపక యుడును- అని స నే 

మీ కవవవ్యా | ఎల్లప దార్ట్రములును దనయం దుండుటచే వాని 

కన్ని టికిని సాధారణమగు నాకసమువడువున నేను పుడమిమొదలగు నిఖిల 

భూశములయందును నాయం దా భూతము అన్ని యాన న్యాశయ్మాశ్రయి 

భావముచ్చే లేక వ్యాప్యవ్యాపకభావముచే నున్నను వానిని నేనును, నన్నని 

యును గలియుటలేదు. ఇందులకు నేను [ఆత్మ] నిర్గి ప్తుండను నిస్పంగుండను 

నయియుండుట కారణము. మజియు నీ యర్థమనందు “యః పృథివ్యాం 
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సన్ పృకవ్నా అంతరో యం పృథివీ నవేవ, యస్య పృథివీశరీరం యః 
ఖ్ 
జ లః ణి తీ 

పృ? వీ మంళకోయమయ తేషకే ఆ కాంత ర్యా మ్యమృతే | యో2.ప్ఫుతిస్థక్ష్ 

- ఈ | యో2.గ్నాతీష్పన్ - ఈ | యోంతరిత్నే తిస్టన్-తః | మో వాయా 

తిన్టన్-ళః; యోదివితిష్టన్ తః! య ఆవల్యే తిస్టన్-ఈః! యోడితు తిస్టన్త్ర 

యశ్చం[ద తారకే తిస్టన్ తః | య ఆకాశే తిస్టన్, - తః! ఎకు సమీ 

తిస్టన్-తం | యన్వేజసి తిష్టన్ కః | ఇత్యధిదైవతం |! అథాధిభూతం | 
యస్ఫశ్వేషు భూ తేషు తిష్టన్ _తః 1 ఇత్యధిభూతం ఆఅ థా ధ్యాత్మ్యం | యః 

పాణే తివన్---తః | యోవాచితిపున్---తః |! యళ కుపి, తిషన్.. తః! (క ఢి © బి అ 

యశ్శో( కే తివ్భన్-కః ! యో మనని తిస్టన్--తః ! య స్త్యచి తిన్యన్. 

తః 1 యో విజానే తిషన్-తః |! యో శేకసి తిపన్-తః | అద ఫ్లో దషాఒ 
ass © © లుం రు 

గ ప్రా జా వి (తతః | కోశా౭_మున్ మంతా౭_విజ్ఞాతో విజ్హాతా, నాన్యతో_ సి దష్టా 
నాన్యతో2. స్టీ | కోతా నాన్యతో స్తీ మంతా నానృతో2_ స్వ, విక్ఞాతెవక 
ఆ త్మాంకర్యా మ్యమృతో2_తో2_న్యదా రమ్!” అను బృవా దారణ్యక 

సుత్తి పమాణము, దీని యర్లము | పథమాకాంసమునందు వివరింపంబడినది. ' గ్గు UL న 

అవ. వస్తుక తము నెజింగినతోడనే (భాంతికల్పితము A. జాలని 

కల్ల యగు నని యుప దేశించుచున్నారు. 

క, న్యుగతృస్హృకల నెటింగిన 

దగ జలముల భావ మగవిశ్రధమున( చెలివిచే 

జగములు నాయందు లేను $ సత్యం బనఘా !' ౧౧౬. 

టీ. అనఘా = సంసారరూపమగుదోవము లేని యో యాంజ 
చేయా మృగతృష్టికలక్ = మరీచిక లనయడెడు నీళ్ళులేని యెడారుల 
యందు దరళంగములవలెం దళరళ ముకు నూర్యకిర ణములను మండువేస. 
విలో దగ గొన్సి లేళ్ళు చూచ్చి నీ ల్లనుకొని పరువులిడుట చే “నెండనూవుల' 



నహానముజేం గప్పింపయిడినది జాని వాస్తవము కాదనియం: బరమాత్మ 

స _ప్రపంచా తీక మనియు నసద్చి వే వవావూర్వక మగు సుష్రూవ మేం చెలిసీ 

కనినతరువాత నా పరమాత్మ నుందు క్స్ _పప:చ భాంతి నశించును, ఇది 

నిక్కు. మని తార్చర్యము, ౧౧౬ 

ఆవ, ఇట్లు (పక్యతుముగ 6 (బపంచము మాననతిర్య 

గాడిచేతనవిశిష్ట మై, (న కందన వనితా నంభోగాడి సుఖబహూ 

ళం జై సత్యముగ న్పట్టుట యధిష్టావస తవలనం గాని 
జ PR) క 

చేతొండువిథమునః గా డని (పతిపాదించుచున్నారు. 

చ, అనృత ముచేతనం బనుఖీమైనజ౫ంబు బుతంబు: జేతనం 

బును నుఖమై విమూఢులకుశభోగ్యముగాం గనుపట్టు కెల్ల న 

న్నెనయుటచేత(జు మిది కశవీం ద ఘృుతాన్వితదుగ్ధ పూర 

ముల్, ఘనమధురంబు తై వెలయుశేక్రై వడి భ_కృజనాను 

[రంజనా. 

ట్రీ. ఛ కజన + అనురంజనా = మహాభకు లగు మనుజుల నకుస 

కించి యానం దింప జేయువాండ నగు, కపీం దైవీ వానరో తమా ! అన్న 
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భీము = ఆక్ఞానవిజృంబిక మగుట చేత మిథ్యాభూతమును, అవేతనంబు ౬ 
జేవల జడదమును, అనుఫిము = దుఃఖబహుళ మును, ఐన 4 జగంబు = అష్ట 

నట్టే (ప్రపంచము. వియాథులకుకా = ఆతా ఎను వివేకము లేని మూర్ట్య 
లక్కు బుకేంబుక = వా స్తవముగన్సు చేకనంబును = చేవ మానవ తిక్ళ 

శాది చెకన విశిస్ట్రమగన్సు సుఖము = సంతోవ భరితయుగను ఐ =అభచ్చు, 
భాగ్యము = కాక = అనుభవింపం దగిశదిగా, కనుపట్టుట - బెల్ = 

తో౭పంబడుట యంతయును, ఘృత జా అనిత + దు + పూరముల్ = 

నతితోం గూడుకోొనిన పాలసముదాయములు, ఘన | మధుకంబుళు = 
మిక్కిలి స్వాదు గలవి ఐ “+ వెంయు 4 కై వడికా = అగుచుం ద 

యుండు తీరున, నన్ను కొ =పరమాత శు ఎనయుట చేకక = అధిస్థానమగ( 
బొందియుండుటవలనను చుమ్ము = సుమీ, 

తా. సచ్చిదానందభశం బపపరమాత్శ నభెష్టానముగ: బడయు 

టబు యనృకజడదుశఖమయ మగు నీ సంసారము, నీతిలో, గూడు 
కొనయున్న. పాలు మిగుల స్వాదుగ నున్నట్లు నిత్యానిక్యవస్తువివేకళూ క్యు 

లకు వాస్తవముగను చ్మిదూపముగను సంతోహభరికముగను దోపట్టు 
చుండును. ౧౧౭ 

అవ. అనృ్ఫత జడ దుఃఖవమయ ముగు నీ సంసార మజ్జ 
నులకు (భాంతి చే సత్యజ్ఞానానందరూప మె మై మదా([శయబలం 
బున దోపట్టు నని చెప్పి జ్ఞా జ్ఞానుల కట్టి భాంతి లేమిం చేసి స్వస్య 
రూపమున; బరమాత్శయే సామొత్మ_రించునని యుపచేశించు. 

చున్నారు. 

క్ జ్ఞానుల కఖండసత్య 

జ్ఞానానందస్వరూపసావీ, నగుచు వి 



605 

కా నము దే. చెలియ ౨బడీ స 
ణే wm a 

నా మ్త్కెరింా. క నిక్కి. -నఘా | ౯౧౮ 

bs as a | | E ty లే న త EA లో గ్గ క్ డ్డ al లో క J | జై 

తేది గలవారలకు, వికానమువేక్ ఒవ్మా సక్యం జగ 2 క్యా” ఆను 
౧. స్య శ 

క) జే ల తే 
PA ట్లో శ జిక్నీ యై 

J} 
ఖ్ ¥ ఫ్ శ ల 

మ్ మ 
జ్ర న! (3 లో క్ 

ఒర చ్చిన్న మున్నె స్తు జ కొ న. ముగుట చే * దన 3 సాన్ 2 

లంబనులడ నయి, సాటుత్మ్కంరింతుక్. = పరమాత్మస్వమాపమున నోదరుండ 

నగుదున్కు నికృంబు = ఇది వాస్తవము. 

తా. ఆహానయాప మగుదోవయు లేని మో యాంజేయా! ఆక్టా 

[భమచెంబొడమనసరినార మసారమని మెజబుంస వారక పహప్తాము సర్యేము, 

జగ క యను నిక్చేయ కా పానమువేత న నపరిచ్చిన న్నమును సును చిసను ఆ 
ein) at) స కాలేదో 

నంవమును స్యకూప] ముగంగల చష్టనె కౌ యెజుంగంబడ్ స నను పతితిమ్మాత 
ధి వి 

ను నను 

విషయ మగుబహ్మాము స్నానుభ ౩ వ్కసే మస ననుకు వాస్టనము నుమా, 

అవ, జ్ఞానులు సర్వనాము యగుపరమాత ను నిరంతర 

మును మననము. చేయుచుండవలయు సని యుపచెకించు 

చున్నారు. 

తే. అట్లు గావున ననఘ'! మ శేవోత్తు ఆల 
సక 

సచ్చిదానందమయునింగా $ సర్వక_కృ 
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కణ కార వరముల లకు సాకీతగాల నన్ను 

తెలిసి యనవరతంబు6 జింశతింపవలయు, ౧౧౫౯ 
ఉజె 

టీ. అనభు = అసంభావన విపీకభావన మొదలగు తప్పిదయులు 

(దొస:గలు) లేని యో యస్టలిత (బవ్మాచార్స, అట్లు - కావువనకొ = 

పెని జేప్పీనతీరున నేకు స్వానుభ వైకనిద్ధుండ నగుటచేక, మహాతు తు - 

_ బెల్లక్ = మనహానీయులగు (్రవ్మావే క్త లెబ్టరును నన్నుక్ = “నే నను (పత్రీ 

తికి నోచరమగు పరమాత ను, సత్ + చిత్ + ఆనంద + మయునికా _ 

కాక = కాల్యతయా బాధ్యత్వము, జడవిలవ, ణత్వము అఖండసుఖ 

త్రము (బచురము౫C గలచానెనిగను, సర్వ + క రృ + కరణ + కార్య 

ములకు = వ్యష్టిగ నున్న సకలజీవు లనియెడు కర్తలకును, (వ పమాతల 

కును) శ చ్దాదివిపయములను (గ్రహించుటక నుపకరణములు (సాధనములు) 

ఆగు శో_కొ దీం డియములకును, (షమేయరూపములగు శ చది విషయజాక 

మునకును సాతీక్- కాక - కక = (దస్ప్రవైతన్యరూపుకింగను, తెలిసి = 

ఎెణింగి, అనవరత౦ంబుక' =నిరంతరమును, చింకింపక్ - వలయు=మననము( 

జేయుచుండునది. 

తా. ఆసంభానన విపకితఫావన మొదలగు నజ్జాన కార్యములు లేని 

యో యాంజనేయో ! మింద జెప్పంబడిన తీరున నేను స్వానుభ వై కనిద్ధ 

పరమాత్ముండ నగుట వేత, నా పరమాత్మ, అఖండెక రస సచ్చిదానంద 

విగవాం బనియు సకలము లగు క ర్హ తాప జీవవెతన్యములకును, తర్తీ 
త్ర మేయజాతమును (గహించుటవ సాధనభూతము లగు చతు రాదీందియ 
నర్దమునకున్సు నీ యిం్యదియ యులకు గోచరము లగు భుటపటాది కార్యనికర 

మునకున్కు నుష్నదస్ట్ర యనియును (బహ్మావే త్త లగుమవానీయు లెతింగి యా 

పరమాత్మను సర్వకాలముల యందును ననుసంధించుచుండునది. ౧౧౯ 

అవ. “నన్ను. జెలిసి యనవరతంబు: జింతింపవలయు” 
అని (శ్రీరానముచం(దు లుపచేశింపంగా వానుమాను(డు పర్యబహ్మ 



పహరా", టీ కా తాత్చర్యవి చేహార్షపహితము, E07 
ల ఎ అ 2 ఖి 

చింతవమువకు నేమ ని ఏనువిష్టు బుంకనలయునో తూయు 

వాసవ్నావ మం పైట్లో జను మొనలని తేమణ్యములనుం చెం 

వలయు వని, | వాడ ంసం దన పపన్నత్నముం బాయ వచం 
న పు గె నీ 

నళ మళ్ళా స లో rpg hay ye క్యు Tam సో జూ అటో అబ అటో 
తు ఎస గా శ్ గా తంతి ve క సు De 

ఖై 

దన మూచి*ంచి పల్ శక 

వినయము భ్తయును దృథవిశవెకము మెజయ్, ౧_౨౨ 

టీ. అవవ = శ్రీరాముల వా డ్రి ముప టేశింపంగా, విని = ఆలించ్చి 

వానుమందరుకు = వానుమానుడు రాముని 2 డిన + పన £4 ఆరవింద 

ముబకోక = ్రీభామమూ క్రియొక్క_ దేదీస్యమానము లగు న నడుగుదమ్ములకు, 

వంచనము నా చో హోర్పు ఆశించి = ఒనర్నె, వినయ ముకి ౫ న మకయు, 

భక్షియు = (పేమయున్కు దృఢ + వివేకముక్ = కిశ్చుల మగు సద 
నడ్వివేచనయును, మెజయక్ = వెపాడియుపచుండలగా పలి కెకె = నుడివెను. 

తా. (శ్రీరామచందలు చేని వెప్పీవయట్టు పలుకలా నాక ంచి 
pn | ఇ 

యాంజెనేయుంయ. నిజగురుస్వాములగు నీతాపతియొక్క. పరమపవిత్రము 
లగు పౌ సపమ్మమలకు సెక్కు_లు (మొక్కు. లానకించ్చి విభేయకయు. 

శచేమయు నస కానమగు నా తాానాత్మవివేకమును( (బకట ముగుచుండ6 గా 

నీతీరున నుడివెను. 

అవ. ఆంజనేయుని వే(డుకోలు ((పార్థన) వినరింపంబడు 
చున్నది. 

వనియమంబులుం గలిగి శ యేనముయంబున నె ప్విధంబు 

నన్, మానము. బూనిరరూ యదియు 4 మానియొ మంత్ర 
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ము తంత మెద్దియో, నీనయరూాప మారయంగ శన 
ళు 

అమో సగుణంబొ నెమ్ముదికా, భ్య్యాన 'సేయంగావలయు 

(1 నన్నియు. (చేమ నెబుంగ( 'దెల్పవే. ౧౩౧ 

టీ, ఏ + నియమంబులుక్ = ఎట్టి నిష్టలు, కలిగి = ఉండి, పీ 

సము యంబునన్ = ఎది కలిని, ఏ +విధంబునక్ = ఎట్ తీరున, మౌొనముకొ 

వాజ్నియమము ఇ దియని గవాయు వృ త్తిరాహిత్యము ననయడు (తివి 

వమొనములలో నే మానమునుు ఫూనియో = వహించియో, అదియుక= అకి 

మానమున్కు మానియో = పరిక్యజించీయో నుంతీయ = పీజాక్షర 

సంపుటిత మగు మంత్రమ్కు తంతము = కల్పము, ఎద్దియో = ఏదిమై 

యుండునో నీ + నయ+రూపము = నీ సంబంధ మగు వా స్తవస్వరూష 

మును ఆరయకడ్ - కక్ = పరికించుటకు, నిర్దణమో = సత్తరజ స్తమో 

గుణాతీత మైనదియో సగుణమో = లేక య పరిమితక ల్యా ణగుణవిశిష్ట 

మైనదియో, నెజి 4 మదిక్ = పరిపూర్ణ వ్యాదయమునందు, భ్యానముక్ = 

చింతనమునుు చేయక - కాక - వలయున్ = ఒనర్పవలని యున్నది; 

అన్నియుక = నీ యారాధన సామి నంతయును, _పేమకా = అను 

(గవాముతో, ఎబుంగక్ = నాక బోధయగునట్లు జెల్పవు - ఏ = ఉప 

జేశింప్రుమా, 

తా. ఓ శ్రీరామచందా | సామెత్సరమాత్ఫుండ వగు నీయొక్క 

సమక్చనమును జేయుటకు నియనునిష్థ 'లెయ్యవి యుండవలయుశు ? బె 

కాలములందు నాచరింపవలయును ? వాజి యమము ఇం్యదియని[గవాము 

మనోవ్యాపార రాహిత్యము నను మొనముం బూనియా నీసపర్య నొనరింహా 

నలెను ? లేక మౌనమును విడిచియే చేయవలెనా ? నీ సమారాధనము. 

నవ మంత మెయ్యది ? కల్ప, మెట్టిది ? నీయొక్క నిర్గుణ స్యరాపయును 

జఊందయునందు ఛ్యానింపనలయు నా ? లేక సగుణభరూపమును ధ్యానింప నల 
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షం వ 

నక టా %షకుతో వీని నన్నిటిని వివరముగ 

నాకు నుపనళంపుషు అని హాంజ వేయం లు (పా మెను, ౧౨౧ 

కు DE జ. వా మాతల wu నుతలంపు పఫపతోం | _బశ్న నేసి 

భా క 

నందులకు చెయను వవచు క రాములవాగు సమాధాన 
WES న్ా షీ 

నును వపుచు న్న ం 
hi 

స్త ళో అ శ కక దత Ea ణన ) N పం 
ర్న ల్ 

న. ఇ జ జ్ త్త 

మునమువ చకా బువ $ ములశగొన ని 
వి డా 

గర | 

ట్లునియెః నొ వానుము-ుంనిర 
గో జీ ఖా” 

గ మగని జాడను వలం ఇ నాదుక మిన్, ౧౨౨ 

టీ, అనిన అ అంజోయుం డిబు వేయపహొనలా, చిణుంవవూూ 

నవు చుక లు ర 1 షా జేయుచున్చు జువయునక bir] లత మనం ము, 

hh 

బు అ ల నూక్న కారణ శకీకణయులే వాక 

ఇత్ 
క్ లః త్ర శః al 

ఎక 

ఏ ము .డిగానకొ = అఆనరించునుంకయగా, ఇ ఆ మూయ యా బ్హే సి ఓ 

జైప్పుంబడన తీసవు జని ముకు = నచించుచున్న, ఆవా సపసుంచు నక్ష ౫ 

(= " శ mt pf 
ఆన వానుమానుని, కనుంఫొని = వయత పీడించి, రాముండు = జానకీ 

జై 

వరు కౌతుక యు ఆ వపు యనసుగు దొలరెంచెణు వేడుక అం 
గటా. న. 

సిక్ = ెహా నన దమువందపదా, పలి కౌ = నుడివెను. 
నా 

నా వామనం రుంయు తాను పార పాని ముకు లోకం, సహక ము 
ఖమ ra a "phen 

శవేరాదిక మే : కాలు ఎకు లెవా గల వాంతుల వోలి యశ్న నే తిన 

ముం వహాషము వస శీ "మదం మా అనదు పకారా ఎ జేనుక నో వకని 
re pn 

(పశ్నలకు నమాధానముకు వస్తు టకా అను ని టనియెొను. ౧౩౨౩౨ 
wy, తాగ స్తా 

లోనుగా గల విభులుగాని, , పూర్తికాని నయ్యవి యనసరమూ 
(9 

లేదని చెప్పుచున్నారు, 

89 
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ఉ. వా వానరనాథ! చేహమునుశ వాయువ్రులిం(దియప జ్ఞి జాచి _తమున్ 

నూవసబుకు చేననుచు fF మానము(బూనిన మాన వాళిక్షిక్రా 
చు 

హూనము జేశ కాలనియశముంబులు మం(తము తం[తము 

ల్వభుల్ వానిని. జూచు సామీ ననుశవానికిం గల్లునె తద్వికారముల్, 
యి 

టీ, వానర +, నాథ ఆ నరులను బో₹నవా రగు వానరులకు నేలిళ 

కగు నాంజెనేయా 1 చివామున = మేనున్కు వాయువులు = (పాణము 

ముదలగు ననిల లు, ఇంది యప జ జ జా స్ట నక క్ల్మేర దియముల గణ 

యును చిక్ కా = నాద కునున్యు మానసబద్ధులు = = మనస్సును బుద్ది 

యును (అంపశరణ  నరుయనును, ఏను అనునుకొ = పేచీ యను 

క్రయ (హాట్ సో దః జ, 2 నము = రను పూనిన 4 

తర్యతముల్ = కల్పగూలున్కు బిభుల్ = వేదళా స్త) విధానములును 

(ఇప్పడికి), వానినిక్ ఆ దేవామ మొదలగువాని వికృతులన్వు 
మాని ఇ సామిని = తనకంపి విలకషణములనుగా6 బరి కీం చెడు (దస్టను 

సై తిరి అవశ వానికిక = అని తలంచుకొనియెడుజ్ఞానికి, తత్ వికార 

ముల్ ఆ శసరాదు:యందుం దాొదాక్శ్ళ్యయ మొనలగు నాయా వికృతులు, 

కల్లును + లి ౯ ఉండునా? ఉండవు. 

తా, శ్థాలరమే యాత్మ యని భావించెడు శుద్ధమూాధంలకున్కు 

“ప్రాణో (బే పౌ నాతి వ్యజానాత్ ” అని [పాణాదివాయువులే యాత్మ యను 

క్రొనువారికీని, జ్ఞునక ర్మేం్యదియములే యాత శై యని తలంచు మనుజులకును, 

మనో (హే ఖీ వ్యజానాత్ ” అని మనోమయకోశ మే యాత్మశా "నెన్ను 



జాతా 
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కొను మనుష్యుఖకకు ai రు హేతి వరా అని విజ్ఞానమయ 

క్రోశ్ల మే యాత గా ఇందుకె ఇకను ము. స్ఞషలకును “ఆభం ఊ్యాకి వ న్యా 

భార్” ఆని పటి వం యాత్మ య యయా నణ్ఞకాను మానవ్రులకోను, 

౧" మవాచాది వళ్ళృతి వికృతి సంచా: "కందు? దా దాత్శ్భ్సకాప జు 

నలెమూన మును వహించిన య_ంనులే యా ముగానమాప నుగు కలువమా 

దొలంగుట ఆప మానో శకశకాంవాతా ” పను స్ట ఈ శకుంత 

పరకలు, శశ చలు పబ్బులు. మొసబగు జనకా 2౯5 విహిత 

కర లు గాసి యా ముహాదా ౩ కార్యక రణ యనా న క్ర సాకీ ప 

1. 1 . y జ 

నాక్శస్న కూప "ను ను శభానముచేః జెలి.కొనిన పకి భార ష్ఞునులకు నొ 
5 జు ర 

విదుఖతోం బవిజేదు. ఏమయయంది బకూాజనాు కదు, ౧.53 
షు 

> frm nn! వ సై 1 అ క 
అవ, వ చన్ను సహా పనేనా బంబన ముగునడదె 

a ఖో గ నా ప్ర ల అన్య a మన్నా ( లో 

యాతా యనియు, సిది యము సిరా! హోత వేష య మసపనడి 

యనాశ యనియు చెల సకవు గే నరకమే యున్న న. ఈరెండి 
జ్ర ఇస్సి Va 

శా.అతానాత లు కెండువ నువులు లశేక్షుంబుల్ల గా? యం దనా ఆకా తలు రెండున స్తువ్రులు లకమ్యంబుల్ల ని నుం ద 

జా "mr అస్త పం న్యు మ అన్నా క గా ల మ ల్ క్ష్ 

కక ౨ యనావచనువడ సహాతం వ్ రై యుశఎరా నిప్పు ఈ 

వాత జ పి వటంచు. జెపి, తిక నీయ బేమియు నేదు శు 
దాకా బె “ఛి 

అష స A జు జ్య 
గాత _పత్విగభిన్నపూర్ణ పరమా మాత రాముని దక గన్ 

టీ ఆక్క + ఆనాక్మలు = ఇవి ఛా ది విషయములు, ఇవి కన్నం 

[(దియముల్సు ఇవి జా నేం్యదియములు, ఇచ్చెది యంతక5కరణ చతుష్టయము, 

ఇయ్యవి వానివాని వ్యాపారములు, ఇట్టెవి వృకులు ఇట్టవి జాగ చాద్యవ 

స్థలు అను మొదలుగ నన్నిటిని చెలిసికొనుచు సర్యసాక్షీ రకుగునది యాత్మ. 

ఈ యాత్మకు వ్యతిరి క్తమై తద్జోచరమగు కా ర్యకరణసంఘాతే మె ననా 
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త్శయు నను రెండు నస్వవులు=ఇరు తెజంగు లగు ప పదార్థములు లక్ష్యం 

బుల్ కదా = బెస్లారకును గోచరము లయ్యే యున్నవి కద్యా అందుక్ = 

ఈ రెండిటి లోను, ఆనాక్శ + ఆక + (భాంతి = పూర్వోక్త మవాదాశ 

కార్యకరణ సంఘాతమునందు( చా ననియెడు తా దాత్మ్యమును, అనాద 

నుండీ = మూలావిద్య' యనాది శాన దానితోపాటు, సవాజంబు ఐ= 

స్వళస్పిద్దమగుచు, ఉండక కాక = నిలుకడ చెందా, ఇప్పడు = 

ఈ సమయమునం ౨, ఈవు = గతే రక్త మసి” యను మ వావాక్య యునం 

దలి త్స ంప వవాచ్యుడ వను నీవు, ఆక్ళక్ట వ్వి = తశ్చిదవాచ్చ మగు మ 

జీ వరూప మైన పర బవ్యామవు, అటంచుక = చా నదుసడేశ ముచే మూలా 

జ్ఞానము నంపంగా నియితినన్సి చెప్పితిక = అనీ యను పదార్థ నుగ 

నైక్యము నుపదెశించితిన ఇంకను = ఈ పె యని, శు . నిక్ = శుద్ధ = 

అజ్ఞాన కాలుహ్యము లేని, ఆక్క = = ముక్తాత్మాయొక్క, (పత్యక్ = (పక 

[ూపముతో, అభిన్న =ఏక మగు పూర్ణ = అనవచ్చిన్నమయి, పరమజ 
నరో తమ మగు ఆక్ళి = స్వస్పరూపమునందు ఆరామునిక్ = అఖం 

డానంవముతో రమించెడు పరాత్తునిని తిక్కక - కక్ = తప్పు, అన్యం 
బు = ఇంకొక్కటి ఏమియుక్' = ఇంమవయం, లేదు = ఉండదు. 

త. శచ్చాది విషయవర్ల ము, స్టానక రేం దియములను వీని వ్యాపార 

మును, అంకఃక రణ చతుష్టయమున్సు దద్వ్భృ ఇల్తులను, జాగ దావ్యవ స్థలను 

మహచాది కార్యక రణ సంఘాతమును నీరంతరమును చెలినీకొనుచు సర్వ 

సాక్షీ యగునది యాత్మ. ఈ యాత్రకు విలనణమై గోచరమగునది యెల్ల 

నవాత అవంబడునవి రెండు పదార్గములని యొభ్బరకును6 దెలినన యంశమే 

కదా ? ఈ రెండిటి విం వింయమె యనాత్మస్వరూప మగు బేహాదెకమునండు 

"నేను నాదియను నవాంకార మమకారరూప మగు తౌదాక్ళ్యమయ సుదలు 

లేని మూలావిద్యతోపాటుగం జర కాలమునుండియు స; స్టలీస్సి స్థమై జీవునకుం 

గకేగియుండ.గ్యా నియ్యెడ, నేను నీకు దేహోదికము నీవు గావు, కేవలము 
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చిచూప్తండ వైతిశని తై ముస్యాది మహావా క్యాస్టము నుపదేశించితిని 
ఓ సజు వా మీ 

లూ వ మోగా చా కాంగో కాక్మపరమాక్శల ైై  క్యకుదప్ప 'జేతో6 డెద్ది 
లో గ్ ల a 

తం జే కి న శ్చేయిం చుసాను ముం ౧3౪ 

మమ కా నములు న వష ములు మానములు "వేదఏ 

ఛాలా వ at oon, wg heh శ్రీ ఇర అధిక 
స్ hs . wf క్ చు 

ఖీ 

pa ' (| " WN ఆయు ను wy లా క్వ దళం యులు నా వినా నో న్నైకసాధననులు గావు. సకలవిక 
‘ae | Wy సాను 

అనాను మే న సే 2ఫెవనారూష ము రాజరౌరాగ మన్న 
te ad rome 

ke: at 

పొ శంవుం శిఖి చాన చుసి చెప్పుచున్నారు. 
ఇ అయనే 

క, అభావ సమీ డేర్ 
se ey వ 

వువకూ [నిం బొందు మిద దికీయకువ బున 
ఖ్ 

సనన పనా వ్యసన 
రీ స్స గ్ 

విషమం వెప ను3% సమర కసాతుండ ననసుచున్. ౧౨౫ 
# 
Cree 

టీ, ఇం దియ...నుక్ = ఇండియ = జ్ఞాన కళ్ళం దియయుల 

చయొ* స్ట వ్యాపార, మనస్ + బుషై = మనో బుస చిత్తావాంకాకా 

చంక కుద వంగ కరణ చగుస్త యను యొక సంకల్ప వికల్పాడి జ సృర్వులను, 

కన = పాకాన వాయుప్పులల్కు . గసన ఇ న్మిగహిందుటయు క్క, అభ్య 

సవ = అలవాటు నే. ఇంవలి (వాశాళయనండలి), వ్యసనముక అ ఆ 
అల్ 

నిక, వెనకా = గరగ, ఉడి = వికిచ్చి సమరస + ఆక్కుండవు ఆ 

ఖైనీ ర్త b తృభావగు గల మనస్సు గలవాడవు ఆనుచుక = అయ్యి ఆస 

మాన + సమ 4 తుకేయ 4 నమాధిని = పాటిేని సర్వ పరిపూర్ణ 
లై 

మయిన జ్మ్యాగత్స్య్యప్ప్నృసునుప్తులకు సాక్షీభూక మగు తురీయావస్థను, పొం 

దుము = పడయుణు. . డ్ 
> 
గ 

తా. ఇండియ వ్యాపారముల నదుసట్క అంక :కరణ వృషర్తులను 

నికోధించుట్క (పాణాది వాయువులను  శ్రేడక పూరక కంళకాదులచే 
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ధారణ చేయట మొదలగువాని నభ్యసించుటయందలి పట్టుదలను మాని, 

EE చ్చృక్ తిస్టక స్పృృళక్ నాన్ భుంజానన్నాా గుణాన్వితః | ణా 

గణేషు వ రక ఇతి మత్వా నస్మ తే” అను భగవద్వచనమునుబట్టి, సర్వా 

తగ్మఖాననగలమన స్సు గలవాండ వై అతులమయి సర్వపరిపూర్ణ్జమయము జాగ 

చాద్యవస్థ సలకు ెది యగు తురీయావస్థాళ్శ్ళక మగు నసంపజ్ఞాతసమాధి 

యందు నిస్థుండవు గమ్యం అనంగా ఈ నాంతః (ప్రజ్ఞం నబహిః[ పం నోభ్ధ 

రతః (పాం న (పజ్ఞానఘనం నృపం నా(పజ్ఞాం ఆద్భస్థ మన్య వహార్య 

మ్మృగావ్యా మలక్షణ మచింత్య మన్య పడేశ్య మైకాత్మ (పత్యయసారం 

(పపంచో పళమం శాంతం శివ ముచె చె వతం చతుర్థం మన్యంతే స స ఆత్మా స 

విజ్లేయః” అను నుపనివషద్వచన 'తాత్స్పర్యము “నచ్చో ననుసంధించునదె, 

యా యుపనివద్వాక్యార్గము మద్విరచితమయిన మాండూక్యోపనివదాం[ధ 

వివరణమునందు సవిశేషముగ (వాయంబడినది గాన, దానిం జూచునది.౧_౨౫ 

అవ, మజీయు, సర్వసంగ పరిత్యాగరూప వుగునుపాయ 

ముచేతనే తురీయసవూధి సిద్ధి యగు నని యుపచేళించు 

చున్నారు, 

క, మాయానుయజాయానుత 

కాయేం[దియమాన సాది$క పరిత్యాగో 

పాయ శ్రేయామేయ 

ధ్యేయాత్తుండ విను గురువిశభేయాత్నవరా ! ౧౨౬ 

ట్. గురు + విధేయ + ఆత్మ + వరా = “పెసలయెడల 

నడయన గల జెందము గలవారలలో నుత్తముండవగు నోయాంజనేయా ! 

ఈవు = “తత్త్వ మసి యను మహా వాక్యమునందలి త్వంపదవాచ్యుండ 

వగ నీవు మాయా... . ఆత్ముండవు - మాయానుయ = మూలా జ్ఞూన విక 

తము లైను జాయా + నుత = ఆలుబిడ్డలును కాయ = జేవతయమును, 
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ఇయ = దశవిధేండియములున్సు మానస = మనస్సు అోనగు నంతః 

కరణ చతుస్థ్రయమును, ఆదిక = మొదలగువానిని పరిత్యాగ = వదలుట 

యనెడు (వానియందు నవాంకార ముమకారములను మానుట యనెడు) 

ఉపాయ = వెరవు చేతను, జేయ = “కెలిసికొనం దగినదియు, అమేయ ఇ 

అపక్యతూ ది (పమాణ ములకు నగోచర మైనదియ్భు భ్యేయ = స్వానుఖ 

వైక విషయ మైనదియు నగు, ఆత్నుుండవు = తత్ప్సదవాశ్య ము (బ్రహ్మ 

నువు (ఐతిబి). 

తౌ. గురుశా _సవాక్యపామాణ్య బుద్ధి గల యో హానుమానుండా | 

మూలొవి ద్యాకే గక ము లగు ఆలువిడ్డలు స్థూలాది దేవ్మాతయము కో(కాదు 

లస జై నేర్యదియములు వాగాది కర్చేం దియయులు మనోబుద్ధిచి తావాం 

కారములు మొదలగువానియందు నేను నాది యను నఖిమానమును మానుట 

యనెణు వెరవునం టెలిసికొన( దగినడియు ననుమౌచాది (పమాణములకు 

నగోచరమును స్వానుభ వై కవేద్యము నగు పరమాత్మయే నేవైతి నను నిరం 

తరభావ నాల్నేక మగు తురీయావస్థ నొందుము, ౧౨౬ 

అవ. సర్వాత్మ ఫావన గలవానికి మం[తితం[_తాదుల 

తోం బని లేదని వివరించుచున్నారు. 

సీ, ఏచేశముననై న $ నేకాలముననై
_ న 

నేమి సేయుచునై న] నెట్టులెన 

నఖలవికారంబు $ లావిద్యక ౦బులు 

న నవికారుండ $ నిష్ప్రపంచ 

నిర్వికల్పాఖండ $ నిశ్చల నిర్మలా 

వ్యయ సచ్చిదానందశేమయ నిరీహ 

పరిపూర్ణ నిష్ణణ $ (పత్యగా తాంభిన్న 

పరమాత్ముండ నటంచు 3 భవ్య నిష్ట 
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కే. సంతతంబును. దను. గాంచుశేసజ్ఞనునకు 

నుం్యతతం్యతంబు లేల కశర్మంబు లేల 

జపతిపో[ వత దానయ$జ్హ ౦బు లేల 

నామవర్లా(శమాభిమాకనంబు లేల. ౧౫౨౭ 

టి, ఏజేశమునక్ - ఐనకొ = ఎచోటనైనను, ఏకాలమునకొా _ 

వినక = ఏలేతీ నెనన్కు ఏమి సేయుచు - ఐనకొ = ఎట్టి కార్యము 

నొనరించుచున్నను ఎట్టులు ఐనక్ = ఆయా "కార్యములు నెజవేచినను 

"సెజి వేణక పోయినను (మోద ఖేదములు లేక), అఖిల + వికారంబులు = 

మనాదాది [పకృతి వికృతిరూపము లగు నన్నియున్యు ఆవిద్యకంబులు = 

శీవల మాయామయములుు నేను = అస్మృశ్చ్యత్యమైక గోచర సర్వసాక్షి 
నగు నేను అవిశారుండను = ఆవిద్యకము లగు జననమరణాది నుడ్యావ 

వికారములు లేనివాండను, నివ్వ పంచ... పరమాత్మ్నుండకు---నిష్ప)ి) 
పంచ = సంసార సంబంధము లేఎట్టియు, నిర్వికల్ప = ఉపనిషత్సిమాణ 

నిశ్చిత మగుట చే న కేషవిక ల్పశూన్య మైనదియు, అఖండ = సర్య'వ్యాపక 

మగుట చే నపరిచ్చిన్న మైనగియు, నిశ్చల = సర్వసంపూర్ణ మసట చేం జల 
వాదికము లేనిదియం, నిర్మల = పరమపావన మసటచే చే మలములును 
'లేనిదియు, అవ్యయ = నిర్వికార మగుటచే నాశవిరహితమున్సు సత్ 4 
చిత్ + ఆనందమయ = కాల్యతయా బాధ్య మగుట చే నత్యసయాపమును, 
జడవిలక్షణం బగుటచేం జి దూపమును, దుఃఖసంబంధ మించుకయు లేమిం 

జేసి యానందభునంబునుు నిరీవా = అవా ప్రసర్యకామం ఒగటచే వాద 
య్గంధులు లేనిడియు, పరిపూర్ణ = “పూర్ణమదః పూర్ష మిదం” అను మొద 
లగు (శుతినిబట్టి యెల్ల యెడల (గమ్మియున్నదియు, నిర్దణ = గుణత్రయ 
సంబంధ ళూన్యమను నగ, (పళ్యిాాళ్న = సాక్షీ చై ళన్యమునకం కె, 
ఆఫ్గ్న్న = ఇతరము గాని, పరమాతుుండను క పర బవ్మాస్వమాపుండను, 
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“ i i రా (ఐతిన్ని అటంచుకొ = అని చింతించుచు, భవ్య - నిస్థ 

మగు పరమాత్శ్మయందడలి నిలుకడతో, సతతంబును = నిరోంతరోమును, 

కనుక = ఆ స్వస్వ ౧సూపనును కాంచు _ స్య న నకుక = అనుసంధాన 

మొనర్పుచుండు మహోజ్ఞానికీ, మంత - తంతింబులు = గాయ శి కోను 

గా. గల స పకోటి మహామం[తములును - రత్నం పాకంబు లగు 

చతుషస్నీ తం్యతములును) ఏల = ఎందునిమి త్తము ? - పినిత్రో జూనికిం 

(బయోజనము లేవని యర్థము , మతియు, కర్భంబులు _ ఏల = నికనై 

మి త్తికాదులగు [కియాకలాపషుతో నేమి [పయోజనమ్సు జప - తపస్ - 

జాన - యజ్ఞ ంబులు-ఏల = మంతపురశ్చరణాది చర్యలు కృచ్చ) చాం 

_(దాయణాదు అగు తపస్సులు ఆయా కల్పను లయంను6 జెప్ప: బడిన (వక 

ములు పోడశమహిచానములుు బ్బోతిగామాని[కతువులు మొదలగునవి 

దమెందులక్కు నామ - వర్ష - ఆ[శమ - అభిమానంబులు, ఏల = తన 

నాముహాపాదులయందును తన _బావ్మాణ్యాది వర్భములయందును తేన 

_ప్రిన్మాచర్యా సులగు నాగశ్రమమయులయందును పస్టువల మయొందులకు ? పరి 

పూర్ణ బవ్మాక్షా: నిక్ మానమం౦[తళం తాదులతో నవసనరను శేదని యర్థము. 

తా. ష్మీపదేశయునం దు6 గాని భూత భవిమ్యగ్వు రృమానసులలో చే 

“కాలమునందులాన్సి తా గోకర్ణంబుల నొనర్చుచుండిఎ గాని, ఏవిధము చేత 

నెనను మవా్త _కేక్రీప్రము మెదలగు సమ స్త వికృశతులును నజ్ఞాన్న హౌంతి 

కల్పితములు గాని, వా ప్తువములు గావు. అన్మత్పిత్యచై కనో౭రమగు నాత్మ 

యన్ననో ఎట్టి వికృతులును కేనిియు, సంసార సంబంధము లేనిడియు, 

"నెట్టి వీకల్పములును లేనిదియు, నపరి చ్చిన్న మును, చలనరహితమును, నజ్టాన 

కళంకరహితమును, నాశ విహీనమును, సచ్చిదానంద భునంబునుు, కృష్ణా 

విరహితంబును, సర్వ వ్యాపక మును సత్త (రజ సమోగుణ శూన్యమునూ 

నగు సాకీ వై తన్యమనకు నన్యముూగాని పర బవ్మా మే యని ఎడ తెగకుండం 

దచేకనిశృతో స్వస్వరాపానసంధా నము సేయు చుండెడు పరిసూర్ణజ్ఞానికి 
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మంత్రసులతోను దం్యతములతోను గర్భా ములతోను మంతఫురశ్చరణల. 

తోను దసస్సులతోను | వతములతోను జన్మములతోను త త్తన్ని యమనిష్థ 

లతోను బనిలేదు. మలీయు నతనికి చామగేయములతోను జాతులతోను 

నా్మాశమములతోను నవససరము కేదు. “కేవల జాన స్వరాఫు. డగు నతనికి 

నజానకార్నము లగు వేదశాసాొగమాదులయందు విధింపంబడినవిధులతో. 
క్ "లీ వ) 

గాని నిషేధములతోలాని (పయోజనము లేదని తాత్పర్యము. 

అవ. పోనిమ్ము బహువిధ కారక సాధ్య ముగుటచే నా 

యాస బహుళ మయి స్థూలశ రీరాభిమాన పూర్వక మగు 

బహిర్యాగముతో జ్ఞానికి. బని లేకపోయినను “అంత ర్యాగ 

సమారాధ్యా బహి ర్యాగనుదుర్ల భా? అనునట్లు సూత్సుశరీ 

రాభినాన పురస్సర మగు నంతర్యజన మావశ్యక మగుంగాక 

యనినం జెప్పుచున్నారు. 

జే, వాయునుత ! సర్భవాసననా$ వానితంబు 

సూత్న్మచేవహాంబు జడ మగు $ నుమ్ము దాని 

నంటక _వెలుంగుచుండు6. జికీదాత్సు డచ్చి 

దాతు డగువాని వికృతు ల $ ట్లంటు ననఘ. ౧౨౮ 

టీ, అనఘ = స్థూలనూక్ష్ముదేహాభిమానరాప మగు దొసంగ లేని, 

వాయుసుత = కరువలిపట్టీ, సర్వ - వాసనా - చానీతంబు = పెక్కు 

లగు పుట్టువులనుండి అనుసరించి వచ్చుచున్న కర్మసంసా_రము లకు నునికి 

ప ట్టగు నూక్షుదేవాంబు = “అపం చీకృత భూతోల్లం నూత ్మంగం, భోగ 

సాధనం” అను మొందలుగం జెప్పంబడిన లక్షణము గల సూత్ష్షశరీరమృ 

జడము = ఆత శ(పతిఫలనము వేం జేతనమువడువున నున్నను మాయామయ 

మె (పకృతివికృతికోటిలోం బడుటచే స్వతస్ఫిద్ధముగ న చేతనము, అగుక్ - 

సుమ్ము జ అయి యున్నది నుమి చిత్ - ఆత్ము(డు = కేవల చిక్స 

| 
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రూఫుం డగు పరమాత్ముడు దానిక = జడమగు నా నూక్ష శరీరమును 

అంటక = తా దాత్మ్యరూప మగు సంస్పర్శము లేక, చెలుంగుచుక ఉం 

డుక్ = స్య పకాశ రూపమున జోజరిబ్లు చున్న వాండు, ఆ - చిత్ _ 
oe 

ఆత్న్ముండు - ఐన - వానిక్ = అహం (బ్రహ్మాక్మి” అను మొవలగు మహో 

oe ధు వ వీ 3 oa జ్ వాశక్యార్థ నుసంధానబలము వేత న లి శుద్ద చిశ్చ రూప పరమాత్ముడు 

తానే యై నిరవధికానందమఘనః6 డగు _బవ్మావేత్తను, వికృతులు = మాన 

రకము ౩న అజ్ఞానవికారములు, చెట్టు = ఏ వడువున, అంటుక = తొ 
యా 

కును ? జ్ఞానికి స్థూలశరీర పురస్క్బృత ము లగు బాన్యావికార ములు సంబం 

ంపనియట్టు సూక్షుశరీరాభిమాన పూర్వకము లగు నాభ్యంతర వికార 
Ey) 

ములుగూడ సంబంధింస వని యర్థము, 

తా. అనేక జనానెష్టిత కర్మసంసా-ర పూరిత మరున నూక్ళు 

శరీరము స్థూలశరీరమున లె నే య చెతనమేకాని సచేతనము గాదు. ఇట్టే 

సూత్మశరీరాఖిమానము లేక స్వయం[_పకాశమాన మై పర [బవ మున్నది. 

అట్టి బన్మామే తానె వెలుగొందుచున్న జ్ఞానికి బాహ్యార్సనతో బని తే 
డు ఎ Ce 

నట్టు అంత రార్చనతోంాడ నవసరము లేదు. అర్బనాదులుగూడ మాయా 

మయములుగాని వా స్తవములు గాను. ౧౨౮ 

అవ, నై ష్క_ర శన్రిసిద్ధి నొందిన (బవ్మాజ్ఞానికి నావనిద్య 

కము లగు క రాచరణాదులత 6 బని లే దను నర్గమును దృష్టాంత 

ఫూర్వకముగను స పాతుకముగను (బతిపాదించుచున్నారు. 

సీ, ఘటగతనానావిశకారముల్ దత్ప్రకా 
శక సూర్యు నంటని $ చందమునను, 

చేహేందియ [పాణశధీమనోహంకార 

తద్ధర్మత తులు దశద్భాసకుండు, 

సాకీ మై యుప్పారు $ సచ్చిదానందను 

యాత్తునిం బొరయ నశయ్య్యాత్ముం డగుచు, 



420 నీతా రానమాంజనేయసం వాదము (ఆశ్యా__. 

వెలుంగు పండితున కవ్విధమున గల్లు వ 

ర్లాశమాచారాదు శ అరసి చూడం 

= గ ర్త గాడు గానం 4 గరణ కార్యములును 

భోక్త గాడు గాన $ భోజ్యభోగ 
ములును శేవ్రు సర్భశమును గల్ల దతనికి 

సర్వరూపుం డగుట $ సాధువర్య. ౧_౨F౯ా 

ట్, సాధువర్య = సజ్జనుల శెబ్ల నుత్తమండవగు నోవానమాను౯డా | 

భుట + గత + నానా4శవికారమల్ = కడనయందలి నీటిలోని (పతి 

వింబముయొ క్క. నలుపు తెలుపు కదలిక లోనగు మార్పులు తత్ _ (పకా 

శక సూర్యుక్ = ఆ (పతిబింబమునకు బింబభూతులడె వెలు(గొందం 

జేయు భాస్కరుని అంటని చంవమునను = ముట్టక యుండునట్లు, దేహా... 

శతులు - దేవా = మూండుమేనులును, ఇండియ = (శో, తాదులు వా-గా 

దులు నగుపదియిం దియములును, (పాణ = (పాహౌ2ఒపాన వ్యానో2._ దాన 

'సమానములును నాగ కూర్మ కృకర దేవద_ల్స ధనంజయయులు నను దశవిధ 

వాయువులును, ధీ = నిక యాత్తిక యగ బుద్ధియు, మనస్ = సంకల్ప 

వికల్వాత శక మగు మనస్సును, అవాంకార = దేనోదులయ౭దలి యభిమాన 

మును, తేత్ = ఆ శరీర తయా ములయొ క్కు, ధర్మ = మెలకువ కల నిదుర 

మొదలగు స్వభావముయొక్క_, తతులు = సమావామల్కు తత్ - భాస 

కుండు = ఆ శరీరాదులకును వానిధర్మములకును నధిస్టానభూతులడైన (పకాశ 
కుండున్సు సామీ = కనుంగొనువాంయను, ఐ - ఒప్పారు = అగుచు 
భానీల్లచున్న, సత్ _ చిత్ _ ఆనంద - మయ - ఆత్సుక = సత్తయం 

చిత్తును నిరతిశయ సుఖమును (పచురమగం గల | పత్యేగాత్మన్కు పార 
యవు=అంటన్రు ఆ - ఆక్కుండు - అగుదుక. - వెలుగ - పండితునకున్ = 
అట్లు సర్వానభాసకుండును సర్వసాక్షీయు నై స్వయం _పకాశమాన పత్య 
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గాళ్ళ స్వమాఫుం డగు జ్లానికీ వర్గ = ఆ శమ - ఆచార _ ఆదులు = 

([బావ్మాణ్యా 3 జాతులును (బన్నాచర్యాద్యా[శమశులు శు చారి వారికి నియ 

మింప(బడీశ నిస్థలును మొదలగునవి, ఏ - విధమునక్ = ఏరీతిన్సి కలు 

గక ఆ ఉండును - కలుగ వని యరమ్ము ఏల అనిన అరసిచూడకొ ఇ 

జ్ఞానదృష్టి చే నాలోచీంపలగా క ర్త - కాయను - కానక = శదీరాదుల 

యందు నభిమా నపూర్వక ముగ నాయా పనులం జేయువాంకు కాడు గనుక, 

కరణ శా కార్యములును = శబ్లగ్వుర్ళాది వివయానుఖభవమునకు సాధనము 

లస నిం దియ మలయొక్కా వ్యాపారములును, భో క - కాండు - కానక ఆ 

అనుభ వించునక(డు గా నేరండు గనుక, భోజ్య + భోగము. లును = అనుభ 

కొంపందగినవాని యమఫవీములు్కు లేవు = ఉండవు, సర్వమాఫుండు = 

సర్యాళ్శకు:డు, అగుటకా = అయి యుంశటచేక్క సర్వమును = నమస్త 
బెడ 

మును అతనికి = అట్ (బహ్షానిక్కి కల్లదు = సంబంధింపదు. 
లు టాకా ఎ ఇ 

తా. నీటికడవలోం (బతిఫలించిన సూర్య పతివింబముయొక్క నీట్ 

యందలి రంగులు కదలిక మొదలగు వికృతులు, ఆ [(పతిబింబమునకు నధిస్టాన 

భూతుండగు సూర్యుని నంటనివిధమున, శరీరములు నియ్యచయములు నంతేః 

కరణము మొదలగునవియు వీనియొక్క_ జననమరణ జాగ తృ వపు సుష 

పులు మొదలగు ధర్మఘులును వీని కన్నిటికి నధిష్థానభూతు(డై సర్వసాత్నీ 

యసచు బెలుంొందుచున్న సచ్చిదానంద స్వరూపుం డగు పరమాత్ముని 

నంటవు. ముతీయు నై పరమాత్నుండో తా నయి యొప్పుచున్న (దవా జ్ఞా a 

నికి శరీరాదులను సంఒంధించి వచ్చిన (బావా శ్యాది జాతులు (బ్రవ్మా 

“చ ర్యాద్యా[(శమనములు ఆయా వగాశ్రమాదులక కడింపంబడీన నియమములు 

మిుదలగునవి లేవు; ఏల యనిన నబ వ్మాజ్ఞా ని జాననృస్టీ వేయ బరికింపంాగా 

శరీరాదులయందలి యభిహానముతో నా యా పనులను జేయువాండు 

కాండ్యు గనుక్క నిందియాదుల వ్యాపారములును (గక్చందనాదులను 

నఖిమానవూర్వక ముగ ననుభ వించు వాడు -కాండు శాన, !భుజింపందశిన 



622 సీతారామాంజ నేయసంవాదము  [ఆశ్వా-_, 

పదార్థయలయొక ్క- యను భవములును జ్ఞానికి కేన; మణియు, సర్వాత్మ 

కం డసట'ే నతనికి పెని జెప్పంబడిన చెద్దియును వేటు” లేదు. ఈపద్య 

మునందు సాకీ యై యుప్పారు”” ననుపట్ల నీచర్చ నేయందగియున్నది. 

సాత్షీత్వము శరస్థ చైతన్య మున కా లేక మాయోపాధిక చెతన్యమునకా అను 

సంశే యము కలుగ౯గ్యా నీరుపాధ్కమగు (బహ్మ్మాచైతన్యమునకు దస 

త్వము మొదలగునవి సంభ:వంపవు గాన నోపాధికమ% మై తన్యమున్తే 

సాక్షిత్వ ముపపన్నమయి యున్నది ఆనినచో - “సాక్షీ చేతా "కేవలో నిర్ణ 

ణశ్చ" అను (నుతి యద్వితీయ ముగు నిర్షుణ్యబవ్మా చైతన్యమున కే సాక్షిత్వ 

మును స్పష్ట్రముగం (బతిపాదించుచున్నదిగాన, నణరహితు. డగు పరమాత్ము 

నే సాషమత్వమః విద్యాంనులచే నంగీకరింపంబడి యున్న డి, అనినయొడల 

నాపండితమ్మాన్యులమతే మించుకయు నుపపన్న ము గాదు. ఏల యనిన గుణ 

(తయసంబంధము 'లేనట్టయు, మాయకు నధిస్థానభూత ముయినట్రియు. 

జ్మిదూపమును€ గవపలము నగు నీర్విశేషపర్మబవ్నాము మాయాత త్కార్య 

రూపమగు నేయుపాధియును శతేనిడిగాన, నది యుపాధులకు దష యొట్ల 

గును అంటిశేని “సాశ్నీ చేతా శేవలో నిర్షణశ్చి” అని ని జూపంబడీన 

(శ్రుతిని బజ్టాయే (బహ్హము నిహ్పషిపంచ మయ్యును సాొత్నీ గావచ్చు ననిన, భుట 

సంబంధము గల పురుషుడే ఘటమును జూచునుగాని ఘటసంబంధము 

లేనివాడు కడవను గనుంగొనంజాలనియట్టు సోపాధికుండే సాత్నీగాన నిరు 

పాధికుం 'డెప్పుడును గాజాలడు - అనిన, ననుటితభ్హట నాపటీయసీయు 

నచింత్యశ కి సంపన్నయు నగు మాయచేత నే నిర్భిశేవ మగు పర్యబహ్మము 

నకు సాక్షీత్సయు సమకూరవచ్చు ననినచో మాయామాయా కార్యములకు 

నిళ్యము కుం డగు పరమాత్ముడు సాకీ యగునపుడు సత్త్వ రజ స్తమో 

గుణముల సంబంధము గలుగకతీరదు గాన సగసుణుంజే యగును. సరే! యి శ 

నచో “అసంగో వ్యాయం ఫురువః” అను (నొతినిబట్టి యసంగుండగు పర 

మాతుగనకు గుణ[తయముతో సంబంధము సంభవింపదు గాన “*ఏకమే 
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వాద్వితీయం. (బవ్యి” అను (కుతిచే సజాతీయ విజాతీయ స్వగత భేద 

కరన్యు (డు నగు పరమాత్ము. డసంగు( డగుటంజేని, సాషమీయుం గాయగాడదు. 

ఇ సైనచో “పాకీ చేతా శేవ్షల్రో నిర్షుణశ్చ్న అని నిర్ణుణ[బవ్మాయు సర్వ 

సాఖీ యని వక్కాణించుచున్న _గతియొక తాత్పర్య మేనునినం బర 

మాత్కుండు అక్వితీయుండును. సర్వాధిస్టాన బింబవైళన్యన్వరూవ్రండును, 

గణ తయ సంబంధరహీతు(డును నయ్యు/ (బతిబింబస్వమూపము2ే సాత్నీ 

యగుచున్నా ౭ డని “సాతీ చేతా” అను మొదలగు (తీరొక్క. యభి 

[పాయము. సరేకాని, కేసలచిదూఫుం డగు పరమాత్మునకం జి దాహెానుని 

ద్వారా [దష్ట్రృత్వము గల దని ఏల ఈస్వకపోలకల్చ్పన యనిన నిరుపాధిక్ష 

నకు జేవల చ్మిదూపునక సాక్షీత్వము సుపడక పోవుట చేతన్సు సోపాఫిక్షం 

డగు చిదాభాసునకు సాత్షీత్వము సరిపడక యుండుట చేతన్సు బింబచె చైతన్యము 

(పతిబింబచెతన్యముద్వారా సావషీ యగుచున్న దని యొప్పుకొనక తీరదు - 

ఆను మొదలగు నీ సాక్షీవిచారణ, అస్మడ్విరచిత మగు సాక్షీస్వమాపనిరూ 

పణ మను (పకరణమునందు “సాకీత్యం సత్యక రృత్వే సాశూ నష్ట ఎక్వే 

మార్నీనః | జొ దానీ చ్యేన సోపాే ర్నిరుపాభే ర్న తక్ తః | చిదాత్మ 

నో2_ఖిలేశస్య (పతీచః కేవలస్యవై నిర్దణస్య డోతిక్నూి కే సాక్షీత్వ మవి 

వాదత | నిర్షణః పరమాత్నాస్వా త్సాన్నీ సర్వస్య శీల | బింబచి[దూప 

ఏ వేతి సర్వేషాం విదుపషాం మతఠతమ్ | నిరుపాధిత్వ మేతస్య శేవలన్య చిడా 

త్మనః | నిర్ణుణమై గన బింబస్య (బవ్మాణస్సాకీ తా కథం | నిర్భటుః పురు 

పః కళ్చిద్ధ టం సామా న్న పశ్యతి ! కదాపీతి ఘటం సాకూ కృఘుటోన్యా 

ధ్రహళ్యతి | | సర్వోపాధిరత స్ఫామీ సర్వ స్యేతీవా యుజ్యు తే | ఏవంచే త్స 

ణన సవ సాఠ్నీతా నిస్దణస్య న | మాయాతి త్కార్యసాడీ యః పరమా 

ఈ ళక్వర | సగుణోవై తిభిస్సంగా ద్దుతాస్సత్త్వాదిఖి స్పహి 1 ఆ 

సంగస్యాత శ్రనస్సంగో గుకారై్నె వేవాచే ల్తదా ! సామీత్వమప్యసంగత్వా 

న్నృతస్యస్యాత్క_ దాచన | ' అసంగస్రైవశుద్ధస్య (బవ్నాణః శేవలస్యవై ! 
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సౌక్షీక్వం (శతిసిద్దంచే చ్చు) తేస్తాశ్సర్య ముచ్యతే! కేవల స్యైవ చిద్రూప 
స్యాత్మకో నిర్హణన్నవై |! చిదాభాసాత్మనా సావ్షీత్నమితీవా (శతేర్మ 

తం |! సామా నేక్ష్యుంహీ సాక్షీత్వం నిరుషా-ధే ర్నణాతే నః | శేవలస్యా 

#3 ఆలో 

మాచే (బతిపాదింపంబ శనది గాన నిందునుగూర్చి యందలి మా పర్శిశమ 

మును విద్వాంసులు చూచి యఖినందింతురు గాత, ౧౨వా 

అవ. “సాతీ చేతా కేవలో నిర్దణశ్స” అని చిదాభానుని 
ద్యారా సర్వసావ్ యగుట దే (బహ్మమునకును నా చిదా 
భాసనూూతు: డగు జ్ఞానికిని భేదము లేదని (పతిపాదించు 

చున్నారు. 

క జ్ఞాని యన వేటొక్క_జ ? 

నేన నుమో తెలియ నాతశనికి నాకును ను 

జ్ఞానము చేం బరికించినం 

గానంబడదు భేద మెందు $ గవినుత చరితా. ౧౩౦ 

టీ, కవి + నుత + చరితా = “కవిం కవీనా ముపవ స్తవ శమం” 

ఈక్తబ మూ నవంతి+ అను మొవలగ (శుతుల చేత నిచట కవిశబ్దయు జ్ఞాని 

వానక్ సము “గాన మహా జ్ఞానుల బేం గొనియాడందగిన పవ ర్త రన నలవాండా, 

యని నాజి నేయుని సంబోధనము, జ్ఞాని అనక కన్ = అపరోళూను 
భ వజ్జైనము గలవాం డనరగ్యా. వేటు ఒక్కడు + ఎ = ఇంకొరుండు 
గలండాా తెలియన్ = గు రైటింగె నేని, "నేను 4 అ4సుమో = సామాత్సర 
(దినము నగు సేసే సుమా, సుజ్ఞానము చేన్ = లెస్స యగు బ్రహ్మ 
కానముచేక, పరికించినన్ = చూచి చినయెడల, ఆతనికిన్ = ఆ జ్ఞానికిన్సి 
నాకును = “కేవలపరమాత్యుండ నగు నాకును, ఎందున్ = | వీవిధము చేత 
నయినన్కు ఖభేదసు = వేటు కానంబడదు = తగపడదు 3 అనలా 
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కఆవాం ట్రహ్మో* నై - త తమని (బై హ్మైన (బవ్మావిద్భవతి” ” అను మొడ 

లగు నుపని వన్మహో వాక్య యుల అనుబన చి చిద్భింబ పతిబింబములకు భేద మించు 

కయును లేదని యర్థము. 

తా శత చేత” ఆను మొదలగు నుపనినద్వభనముల బే నన్న మయ 

(పౌణమయ మనోమయ విజ్ఞానమయ అఆనందమయము లను పందకోళ ములును 

మాయామయ ములు "గాన నివి చేను కాననియు, వీనికెల్ల పామీనగు _చిదూ 

ఫుండను నే ననియు నా త్మానాత్మవి వేదన గల (బవ్మాజ్ఞానికిని గరుశా స్త 

న చనోపటేశముల చేత రు స్వానుభవ ము చేతను విచారణ చేని చూడగా వట్టి 

మహాజ్ఞానికిని సామొత్పర్మబవ్మామ నగు నాకును భేద మేమియును శేదు, 

ఉపాఫి0బబ్జే భేద సున్నట్టులు దోంచును గాని వా స్తవముగ జీవ(బవా 
శే 

ములకు ఛేదము లేదు. ౧౩౦ 

అవ. జీవ బహ్ముములకు శేదము లేదను సంగతి జ్ఞానికి 

చెలియ దని వక్కా_ణించుచున్నారు, 

రక్ జ్ఞానికి నేను బనోత్వుండ. 

గాను బరోతుండు నాకుం + గాం డతం డిది సు 

జ్ఞానం బజ్ఞున కిది మది: 

గానంబడదు తన్ను నన్ను $ గానమి ననఘా ! ౧౩౧ 

టీ. అనఘా = సంసారరూప మగు దోవము లేని యాంజి వేయా, 

= శుద్ధ బవామ నగు నేను జ్ఞూనికిన్ = చిదాథాకుండే సర ౧సాశ్నీ 

కనక తకు పరోతుంండన్ కాను = జజ వాడను గాను అతేండు = 

౪ (బన్మావిద్బరిస్టుంయు, నాకున్ = కేవల చి; [(దూపుండ ః నగు శాప పదో 

తుండు = ఫిన్నుండు, కాదు = అయియుండలేన్కు ఇది = ఆని మెదడు 

నీ తెలివి, సుష్జానంబు = లెస్స యగు నెటుక్క ఇది = ఇష్ట 2 నా స్తవ జ్ఞానమ్ము 

అజ్ఞునకున్, = అజ్ఞానిక్క తన్నున్ = తనయుక నిజస్థితిని, నన్నుక = 

£0 
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జాస్వరూపమున్కు కానమిన్ = సదసద్వివేక దృష్టి చే. జూడ లేకపోవుట 

భబన్క మదిన్ = మనస్సునందు, కానంబడదు = చూడంబడదు. 

శౌ. (బ్రవ్మాయు వేటు తాను వేటు అనుతెలివి పరోకు క్ఞానము, 

గురుళాసో పదేశమునలనం గలిగినస్వానుభ వజ్ఞానము బే (బవ్నామే నే నను 

"లివి యపరోకుజ్ఞాన మన౭బడును, ఇట్టి యపరోకుజ్ఞానము ౫లవానికీ 

(బ్రహ్మము భ్రిన్నము గాదు. (బవ్మాయనకు నాజ్ఞానియు వేజుగాండు. అనునీ 

యనుభ వజ్ఞాన మే యథార్థ జ్ఞాన మనంబడును. అజ్ఞాని యగు కేవలసంసారి 

తన స్వమాపమును (బి వ్మూస్వరూపమును వి వేకదృష్టి చే గనుంగొనయఆజాలయ 

శాన నతని కట్టివా_స్పవజ్ఞూనము గోచరము కాదు. ౧౩౧ 

అవ. నాకు మూల. పకృతిసంబంధను నుత్పె మ్ంచి 

సగుణుండ ననియు, వివేచనచే నా కాసంబంధము లేదని 

తలంచి నిర్షుణు:డ ననియు నన్నును వ్యవహరింతుకు గాని 

వా స్తవముగ నా కానంబంధము లేదుగాన నేను నగుణుండను 

గాని నిర్దణుండను గాని కా నని చెప్పుచున్నారు. 

క్ర (తిగుణాలిక యగు (పకృతిం 

దగిలినవో సగుణుం డం[డు $ దాని విడుచుచో 

నగుణుం డని యం(డు న న్నతి 

నుగుణులు నీలెండుం గాను $ జు మ్మవి 'లేమిన్. ౧౩౨ 

క్త @+నణ + ఆత్మిక = సర్త (రజ స్ప్తమోగుణమలయొక-_ 

సౌమ్యావస్థయే స్వయాూపముగ6 గలద్కి అగు + (పకృతిక్ = ఐనట్జి మూల 

(వకృతియందు, తగిలిన చోక = (పాతిభాసారాపమున ((పతిబింబస్వరూ 

పమున) (పతిఫలించినప్పుడు నన్నున్ = బింబభూత మగు పర్యబవ్మాము 
నగు నన్నును అతిసుగుణులు = మిగుల సత్త్వగుణ పధాను లగువారు, 

సగుణుండు జ గుణములతో 6 గూడినవాండు, అండు = అని చెప్పెదరు. 
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చానిక్ ౯౯ గి మూల పకృతిని, విడుచుచో? వా పరిత్యజించినప్పుడు, ఆగు 

ణు(డు = నిర్దుణుండు అని అం్యడు = అని పలికెదర్యు అవి = ఆ సగుణ 

నిర్ణణయాపములు, లేమిన్ = వాస్త్రవనముణా నాకు లేకపోవుట చేత్క్య ఈ 

“శెండుక = ఈ రెండురూపములును, కాను = నేనయి యుండలేదు. 

తాం గుణ(తయస్వరూవీణి యగు మూల పకృతి, క్వుస రక్త పథాన 

యయి మాయ యనియు, మలినస ల వ్రధుథాన యయి యవిద్య యనియు. 

జెప్పంబడుచున్నద. అందు మాయయందు. బర] బవ్మాణు దోపబ్దనప్పుడు 

సర్వజ్ఞ త్వాది సద్దు ఇణములు గల పరమేశ్వరు. డనియు, నవిద్య యందు (బతిఫ 

లించినప్పుడు కించిష్ట త్వాది న ఇములు గల జీవు డనియు వ్యవవారింపయబడు 
న 

చున్నది. ఈ మాయా౭_విద్యలలో. దోపట్టక యున్న ట్ల శుస్ట్థ్రబవ్నాము 

నిర్ణుణమని వాడ (బశుచున్న డి, ఈ సగుణత్వ నిర్దుణత్వములు (బవ్మామునం 

దారోవీంప(బడినవిగాన్సి వా_స్త్రవములు గావు. ౧౩౫౨ 

అవ. జరాయు జాండజ స్వేద జ్ ద్భిజ్జము లను చతు 

ర్విధ సాణికోటులకును, చేవతిర్యజ్యనుప్యా దులకును స్థావర 

జంగమాత్శక మగు సవు_ స్త పపంచమునకును నంత ర్యామి 

యె (పకాశించుచున్న పరమాత్మ య నేనని తెలిసికొనవలయు 
నని యుపటేశించుచున్నారు. 

లయ గాహివృ త్రము. 

భంగము లయందును బేతంగములయందును విశేవాంగ 

ములయందును గుశరంగ ముల యందుకా, సింగములయందు 

ను బ్ల శవంగములయందును దుశరంగములయందును భు$ 

జంగములయం చే, కాంగులగు చేవమునిశపుంగ వనరాదిఘునక 

జంగమములందును నశజంగముములందుకా, సంగమును భం 
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గము గశీలుంగ కొకభంగిని వెలుంగునను నే నని క్రన్ఫు 
గానుము వత్సా, 

౧౨౩ 

టీ, వత్సా ఫు త్తాఎధికుండవగు నోయాంజ నేయ్యా భృంగమం 

యందున్ = ఇందిందిరములయందును (తుమె శైదలయందునుు,, పతంగముల 

యందును = గేతులయందును (మిడుతలకు మా దేశమునందు గేతు లనియుం 

జేరు గలదు), వివాంగములయందుక్ = పీట్టలయందున్సు కురోంగములయం 

దుక = జింకలయందును సీింగములయందుక్ొ = మృ గేం దమలయం 

దును స్థవంగములయందు౯ = వానరములయందును, తురంగముళ 

యందుక = అళ్చములయందును భుజంగములయందున్ = చిలువలయం 

దును ఏకాంగులు = ఒకతీరుగనున్న క రచరణాద్యవయవములు గలవారు 
ఆగు = ఐవట్ట, దేవన = దేవతలు మునిఫుంగవ = మునీశ్వరులు, నర= మను 
ష్యులుు ఆది = లోనుగాం గల, భన = ఊఉ ల్చేమములైన, జంగనుయ 

అందుక" = చరములగు (పాణులయందును, అజంగమములయందుక్ =స్టావ 

రము లగు కొరిడలు చెట్లు మొదలగువానియందును, సంగముకొ స కి = గ 
par. 

యును భంగముక్ = స క్తతలేమియు, కలుంగక = ఉండక, ఒక 

ఛంగిక = అన్నిటియందును సమానయుగ, వెలుంగు + ననుక = (పక్షా 

శించుచున్నట్టి పరమాతు శ్రడనగు నన్నును, నేను _ అనిజ నేన యెతినని, 
కనుంగొనుము =జ్ఞానద్భష్టి చే పరికింపుము. ఇది లయ(-గాహి యను వృ త్తు, 
వీనిలత ణము మద్విరచిత మగు శబలక్షణచింతామణియందుం నుండు. 

తౌ, రాయంజయులు మొదలగువాని స్వరూపము తొలి వినరింపం 
బడియున్న ది. జరాయుజములు నండజములు న్వేదజములు నుర్భిజ్జములు నను 
సాలునవిధ ము లగు (పౌాణికోటులలో. చేరిన తుమ్మెదలు మిడుతలు పిట్టలు 
జంకలు నింగములు వానరములు గుజ్జములు పాములు మొదలగు తిర్యస్టాతుల 
యందును వేల్చులు జడదారులు మానవులు మొదలగు ను తమజాతుల 
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యందును, గొండలు చూడశోలు మొదలగు స్టైావరములయందును, భేదము 

తేక యుకతీరుగనే తేజరిల్లుచున్న పరమాతుగుండే తా నని భావింప 

జభలయును. ౧౩౩ 

అవ, శరీరాదికమే నే ననుకొనువాని మనస్సు దుర్వి 

మషయములయందు. బడి చెడు నని చెప్పుచున్నారు. 

తే.గీ, తనువు తా ననుదృష్టి యా $ ధనువు కర్త 
కనిశము గుణ త్రయమ్ముతో క నెనసియున్న 

యమ్మన మె యము దాని కాశయమ్ముు లతిన 

యము లై తోంచు దుర్విషశేయమ్ము అనఘ ! ౧౩౮ 

టీ, అనను = విమయాస క్షి యను మహాపాతకము లేని వాను 

మంకతుండా కర్తకుక్ జ కర్తృత్వాద్యఖిమానము గల జీవాత్నునకు, 

తనువు = మేను, తాను అనువృష్టి = నేనే యనియెడు నఖిమానరూపమగు 

చూపు, ధనువు = విల్లు (అగును, అనిశముక్ = నిత్యమున్కు గుణ్మతే య 

మ్ముతోక్. = సత్త (రజ స్తమోగుణయలు మూండిటి ఫోను ఎననీ ఉన్న = 

తగిలియున్న, ఆ - మనము - ఎ = అటి మానసమే, అమ్ము = కోల 

(అగును; దానికిక = ఆ బాణమనక్క అతి + నయమ్ములు - ఐ = 

మికీ్క_ లియోగ్య్టము లగుచు, తోంచు 4 దుర్విషయ మ్ములు = సూటిగ నగ 

పడెడు దుష్టము లగు (సక్చందనవని కాది విషయ ములు ఆయమ్ములు జా 

నాటుటకు దగిన లక్ష్యుస్థానయులు (గుజిపట్టు) అయియున్న వీ, 

తౌ, అస్టలిత_ బవ్మాచారి వగుట చే విషయ లౌల్యములేని యోయాంజి 

“శేయుయడా |! విలుకానియొక్క్ళ యెక్కి_డీనవింటి యందు గూర్చు (బడిన 

నారనమునకం గొట్టందగినవ స్తువు గుతీయసనట్లు క రృ త్వాద్యఖిమానము 

గల జీవునకు చేవామే నే ననియెడు నఖిమానరూప మగు నలఫువలన, సత్త్వ 

రజ స్తమోగుణములతో. బెనసికొనియున్న మనస్సు (నక్చందచాదివిషయ 

ముబయందు.6 దగులుకొనును. ౧౩౪ 
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అవ. మహామాయ యీ ఈ సంసారమునకు మూలము 

గాన నది నశింపకగాని సంసారబంధమాతుము గాదని యుప 

దెకించుచు న్నారు 

. మానస మఖిలంబునకుం (బ 

ఛానంబు (పథానమే పీథానము నుదికికా 

దాని విడిచి నను. గను మది 

'తానవముం బొంది యంత. 9 దా నవిసి చెడున్. ౧౩౫ 

టీ, అఖిలంబునకుక = సంసారమున కెల్లను, మానసము = వాద 

యము (డెందమ్బు, (పధానంబు = మూలమయినది, మదికిక = ఆ డెంద 

మునకు, పథానము + ఏ=మూల।పకృతియే, (ప్రధానము జ మూలమయినద్యి 

దానిన్ = ఆ (పథధానమును, విడిచిజవదల్కి ననుక్ =ఆ (పక్ళతికి నధిస్థాన 

భూతు(డ నగు నన్నును, కనుము = పరికింపుము, అంతక్ = న న్నవలో 

కించిన తేరువాతన్సు అది = ఆ (పకృతి తానవముక్ = థ్నీణదళను; 

పొంది = పడనీ, తౌను = స్వయముగ న్యే అవిని - చెడున్ = నశించి 

పోవును. 

శా. “మనఏన మనుస్యాూ శాం కారణం బంధ మోక్షయోః”” అనుట 

చేత బంధము "మొదలు మోతముదనుక6 గల యీ సంసారమున కంతకును 

మనస్సే మూలముయియున్న ది. ఇట్టిమనస్సునకు మూలప్రకృతి మాలమయి 

యున్నది. అట్టిమాల పకృతి నొకమూల( బెట్టి స్వన్వరూపమును 'జెలిన్ 

కొనవలయును. స్వస్వరూపావలోకన నుయినతోడ నే యామూల పకృతి 
శీణదళ నొంది తనకుం దా నశించిపోవును. 

అవ, (బ్రహ్మజ్ఞానము చేం (బధానమును వినాశ మొన 

రింప కుండినయెడల నేది సంసారరూప మగు నపకారమును 

జేయకమూాన దని చెప్పుచున్నారు. 
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ఆ-ె. (పకృ త్రి వికృతి దడానిశ! (పకృతి నెతీంగ్ ఆయా 

సుకృతి ! నన్ను౯ గనుము 3 (ప్రకృతమునను 

నాత్మ నబుంగనప్పు స డె డా(పకృతియ యప 

కృతి నొనర్పుచుండు $ నెపుడు. గడంగి. ౧౨౬ 

ట్ర్ (పకృతి = = మూల పకృతి, విళ్ళతి = మనాదాదివికారస్య మా 

ణి మెయూున్నది; డాని + (పకృతిన్ = ఆ | పధానముయొక్క_ మవాదాడి 

రిశామరూప మగు స్వభావమును, ఎజెంగి = తేలిన కొని ఓ సుకృతి ఇ 

కృతకృత్యుండనగు నో పానుమానుండ్యా నన్నున్ = (పకృతికి నతీతుండ నై 

'వెలుంగగొందుచున్న నన్నును, (పకృతమునను = (పస్తుతిమునందు, క నుమ 

అవలోకింపుము, ఆక్నను = తనయొక్క నిజ్యతిని (ప్రధానము మవాత్తే 

తము మొదలగువాని పరిణామమే స్వభావ యుగం గలది యక సంగతిని), 

జ్ es 

ఎజు గనప్పుడు = శతెలిసికొనక .యుండునంతే దనుక, ఆ (పకృతి = 

ఆ మనవోమాయయీృీ ఎపుడుక = ఎల్ల కాలమును, కడలి = పూని, అప 

కృతిన్ = సంసార మాపమగు నపకారమును, ఒనర్నుచున్ - ఉఊండున్ జ 

కలుగంజేయుచు నుండుళ్కు “కృతి యొనర్పుచుండు నెపుడు: గడి” అను 

పట్ల బువడి యని తెలియునది. 

తా. “మాల పకృతి రవికృతి ర్శవాదాద్యాః (పకృతి. వికృత 

య స్సప్ప్తి” అనుటచేత స్వయముగ మూల(పకృ్ళతి దేనికిని వికృతి కాక 

పోయినను దాను మవాత్త త్ర ప్ర్రయు లోనుగాగల వికృతులకుం (బకృతిగాన 

నిదియు విక్ళతి యగును, ఇట్లు మూల! పకృతి మవాదాదులకం (బకృతి యని 

తెలిసికొని, ఈ (పకృతికి నతీతమగ పరమాత్శస్వరూప మెజుంగనలయును. 

మూల|పకృ్ళతి యొక ౪. మువాదాదిపరిణామరవూప మగు స్వభావము "నెఆం౦ 

గక యున్నంతదనుక ఆ (పకృతి సంసారరూా పమగు ననర్థమును జేయు 

చుండక మానదు. ఈ సందర్భమున సాంఖ్యమత సిద్ధాంతము కాంతమట్టానకో 
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(పతిపాదింపవలనీన యవనరమే గాని (గంథవి స్తరఫీతిచే (వాయలేదు, 
నాచే ఠచింపంబడీన సాంఖ్యత ర్వ చింతామణిని బరికింప్రుండు. ౧౦౬ 

అవ, మనస్సునకు మూల మస (పభానమువలని 

యనర్థమును జెప్పి, ఇంక మనస్సుచే నగు నిడుమలను (పతివా 

దించుచున్నాగు, 

క, ఖంబునుమో మది నిషయను 

ఇఖంబునుమోా (తిజగదభిముశఖంబునుమిోా దుగి 

ఖంబునుమొో యది తెడి్టము 

ఖంబునుమో నిరతిశయసుకఖంబు కపీందా ! ౧౩౭ 

ట్ర కపీం్యదా = వానో త్తమా! మది = మానసము ఖంబు - 

నుప ఆ సున్న యేసుమా _ అనగా మాయామయము గాన మి థ్యాభూత 

మయినదని యర్గము. అడి = ఆ యుల్ల క్యు విషయ + సుఖంబు సుమిజ 

(సక్చంద నాదివిషయభోగలంపటము గాన తదూపమై యున్నది, (తి 4 

జగత్ 4 ఆఖియుఖంబు సుమో = మూండు జగములకు నఖీిముఖమై యుండు 

నది _ అనంగా నెప్పుడును [బపంచమునకు నున్గుఖమయిమే యుండునని 

యర్థము; దుఃఖంబుసుమో = “ఫుంస్యాధి ర్యాననీ వ్య థా” అనుట చే 

నిరంతరమును నాఫిరూపమయినచ్యె (కావున) నిరతిశయ + సుఖంబు = 

శనకం కు ను త్తమమెనది లేనట్టి (సరో త్తమమగు) (బహ్మ్మానం వము, తత్ 1 

విముఖంబునుమో = జడమును నిత్యము దుఃఖమయము నణ నా మనస్సు 

నకు గోచరమయినదికాదు గాన, సరాజు శ్రైఖము (పెజయది) సుమా. 

తా. మనస్సు మిథ్యాభూత యగు మహామాయకో ముద్దుబిడ్డ గానం 

ద్్సివలె నీయుఫు మును గల్లయే యగును, ఇది నిరంతరమును (సక్చందనాది 
విమయములయందు. బడీ తాదాత్య్యము నొందియుండును. మజియు నెల్ల 
స్వృుడును ముబ్లోకయలయందు (బసరిం చెడు వృత్తులు గలద్యి ఇంతియ కాక 
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ఈ డెందము నుఖ(పదము లను దురాశచేం (బాపంచికవిషయములయందు. 
బడి దుఃఖము నే పడయును. కావున, నిట్లు అనృత జడ దుకఖాత్శ్మక మగు నీ 

మనస్సునకు వ్యతిరి కమై (బవ్మూము నచ్చి దానందనుయ మై తేజరిబ్దును. ౧౩౭ 

అవ. వైైని జెప్పినటు లనృతజడదుఃఖముయము లగు 
కార్యకరణ సంభూక మునకు వ్యతిరి క్ష మగు కేవల చిన్మయ 
(బహ్మమునుగా దన్ను జూచుకొనువాండే జీవన్ను కు: డని 

[(పతివాదించు చున్నారు. 

క, విను వినువిది తెజంగున 

ఘనఘన మై విభువు సర్వళగత మై శగుచే 
తనుం దను; దనుతనువ్రున గని 

మను మనుజుని బతుకు (బతుకు $ మారుతతనయా. ౧౩౮ 

టీ, మారుత + తనయా = కరువలిప్యీ! వీనుసు = ఆలింపుకు, 

తనున్ = తన్ను; విను 4 విది + తెజుంగునన్ = అంతరిక ఫ్ర మార్లము 

వడువున్మ భునభునయు - అయి = మిగులగొప్పది యగుచు, విభువు = వ్యాప 

కమ్ము సర్వ + గతము = అంతటను బొందినదియు, ఐ = అగుచు, తపచేత 

నున్' = వెలుగుచున్న చి ూపునిగ, తనుతినువుక్ = నూ కళరీర ము 

చేతన కని = చూచ్చి మను మనుజుని బతుకు = జీవించుచుండెడు మను 

ష్యునియొక్క జీవనము, (బతుకు = జీవితము (అనిసించుకొనును), 

తౌ. అకస ఘషగిదిని అనంతత్వ మును వ్యాపకత్వమును సర్వగతత్వ 

- మునుగల చిన్నయ మగు పరమార్శళుగాం దన్ను విజ్ఞానదృష్టి చేం 'చెలిసికొని 

జీవించెడు జీనను శి క్యోనియొక్క._ జీవిత మే జీవితముశాని తక్కినవారి (బదు 

శొక్టబదుక కాదు. “ోతనుతనువునక కని” అనుపట్లు సూక్కుదేహా ౦త 

ర్య్ఫూతమగు పరిశుద్ధాంతఃకరణవృ త్తిచే నవలోకించి యని యర్థము. యన్న 

వసాన మను లతేయే నాహుర నోమతం” అను [శుతిచేం బరమాత్శ మాయామ 
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యమగు మనస్సునకు గోచరము కాకున్నను “యస్తు విజ్ఞానవాన్ భవతి యు 

కేన మనసా సదా తస్యేందియాణి వళ్యాని నదశ్వా ఇవ సార భేః--విజ్ఞా 

నసారథి ర్య స్తు మనః (పగవాజాన్ నరః | సో౭_ ధనః పారమాష్నో తి 

తద్విప్లోఃపరమం పదం---ఏపవ,సర్వేమ భూలేషు గూఢో2_2_ త్మానపకా 

శ లృేదృళ్య తేత్వ్యగియా బుద్ధ్యా నూక్ముయా నూత్మదర్శిఖిః---మనై వేద 

మా ప్తవ్యం సేవానానా2_ స్తీ కశ్చన - అను మొదలగు నుపనిషద్వచనముల 

వలన బరిమృదితక పాయ మెన పరిశు ద్ధాంతఃకరణన ఏ త్తివిశేషముచేం బర 

మాళ్ళుని గనుగొనవచ్చును, ౧౩౮ 

అవ. ఆతానాత్మవివేకము గల (బహాజ్ఞాని ౫ననమర 
డా శప 

గాదివికారములకు లోను గాక నిర్శలాకాశమువడునునం చేజ 

రిలుచుండు నని (పతిపాదించుచున్నారు. 
(ag 

క. సారాసారవిచారవి 

'శారదు6€ డగు సుకృతి వికృతిశజనికృతిత తికి౯ 

శారదనీరద వారవి 

దూరవియ త్తలముభంగిం $ దొలంగి వెలుంగున్, ౧౩౯ 

టీ, సార...దుండు-సార = స్యదూప మగు పరమాత శ్రమొకశ్రాయు, 

ఆసార = అనాత్మభూత మగు [(పపంచముయొక్క్యయంు, విచార = పరి 
న 

శీలనమునందుు విశారదుడు = నిపుణుడు ఆగు + నుక్చతి = ఐనట్టి 

జని వికృతి + జని + కృతి + తతికిక = మూల పక్చతియొక్క. - 

మువాదారి వికృతులవలనం బుకిన శార్యరూప మన (పపంచవిసారమునకు, 
ల ఆన్ 

తొలగి = పరా జ్బుఖు6 డయి కారద...భంగిన్ - శారద = శరదృతు 

వునందల్సి నీరద = మొగిళులయొక్కు_, చార = గుంప్రనకు, విదూర = 

ఎడంబడీన్య వియత్ + తలము +4 భంగిన్ =మింటిపట్టు వడువున్క 'వెలుం 

గన్ = లేజరిల్లుచుండును. 
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తా. పంచకోశవ్యతిరి క మై నిత్యమును చిన్మయము నఖండానంద 

భునమయు సర్యాధిస్థానభూత ము నగునది పరమాళర్న యనియు, మాయామ యము 

ననిత్యము జడము దుఃఖాత్మకము నగు నీ్మీ పపంచ మనాత్న యనియు గురు 

శా స్ట్రవచన (పౌమాణ్యయనుబట్టి స్వానుభవమువలన నిశ్చయించుటకు 

“నేర్పు గల (బహ్మాజ్ఞుని జననమరణాది షడ్భానవికారములు గల కార్య 

శరణసంఘాతరూప మగు నీ జగద్విస్తారమునకు నఖిముఖుండు గాక, శర 

దృతువునందు మేఘాడంబరము లేక యత్యంకనిర్శల మగు నంతరిక, [పదే 

శముపగిదిని (బకాశించుచుండును. ౧౩౨౯ 

అవ. అత్యానాత్మ వివేకము లేకుండునంతదనుక (నక్చం 

దనవనితొది వివ దేునుఖిము శాశ(తముగను నరోష_త్త తముము 

గను బరమపురుపార్థభూతముగను దోపట్టును. స్వోస్వరూపాను 

భవానందము లభిందినతోడనే యది విపరీత మై పిరస మగు 

నని: చెప్పుచున్నారు. 

క, పర మె సురుచిర మై నుఖ 

కర మై తగు మానసాదిశ కరణావళి న 

తరమా ఏ పరనాదరమౌ +? 

స్థిర మోదాకర సదాత్నశధీరతి గలుగన్ . ౧౪ం 

న (ఆత్మానాత్మ వివేచన లేని యజ్ఞానావస్థలో) పరము - ని = 

ఉ త్రమమైన దగుచు, సురుచిరము - ఐ = మిగుల మనోవార మైనదియు 

నగుచు, సుఖకరము - ఐ = సంతోషము నిచ్చునదియు నగుచ్చు తగు = 

తోయయబడుచుండెడు మానస 4+ ఆది + కరణ 4+ ఆవళి = మనస్సు 

మొదలుగా గలవియగు 'వెవయికనుఖానుభ వ మునకు సాధనభూతములై న 

యిం[దియముల యొక ౪. పం క్షి, స్థిర ...రతి ఎ స్తిర = అఖండ మగుటచే 

నిత్య్వమగు, మోద = ఆనందమునకు ఆకర = గని యగు సత్ + ఆత్మ = 
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స్యదూపమగు పరమాత్మ యందు, ఫ్ = నిళ్చయాత్మికయు పరిశుద్ధ యు నగు 

నంకఃకరణవృ త్తి తివి శేష, ముయొక్ట్ళా, రతి = ఆస క్స్ శొలుగన్ = ఆత్మా 

మైనదియు (ేస్ట మై చునదియు నగునా ? పరమ + ఆదరము - ఆ = మును 

పటివలెనే ఎక్కు.వగు నాదరణము (గారనము గలదియు నగునా 

శా దని యర్థము, 

నాక వివేకజ్ఞానముచే లఖింపలగా, సత్ ఇ "పరము - ఆ = శాశ్వ్యక్ర 

తా, అఖండానందసాం[ద మగు పరమాత్మయందు ననుభ వజ్ఞానము 

శే నాసక్తి గలిగిన తరువాత, ఆతాానాత్శవివేక ము గలు గకుండునంక 

దనుక నజ్ఞానము'చేతను సర్వో త్తమ మైనదిగను మనోవార ముగను సంతోవ 

చాయకముగను (ఖాంతివలనం దోపట్టుచుండెశు మనస్సు లోనుగాల గలవి 

యగు (సకృందనాది విషయభోగములకు సాధనము _లెన యిం(ద్రియముల 

యొక్క. గణము స్టిరమైనదియును, ఉతఠ్కన్ష మైనదియును, మునుపటివ శె 

మిక్కుట మగు 'గౌరవమునకుం బాత మైనదియును -గానేరదు. అనంగా 

(బ్రహ్మునందానుభ వము గలిగినవీమ్మట నస్థిర మగు విషయసుఖుమునం౦దు 

జ్ఞానికి నాసక్తి గలుగ దని తాత్సర్య యు, ౧౮౦ 

అవ. (పపంచము (బహ్మాముక ౦ జు వ్యతిరి_క్షమైనదని 

జ్ఞానికే తెలియునుగాని, యజ్ఞానికి దెలియదని వక్కా_ణించు 

చున్నారు, 
క, తరమా ? పరమానంచే 

తరమా ? జగ మనుచు. దెలియ శ ధర మూథున కా 

చరమార్థము. డెలీయుట దు 

వ్క_రమా ? గురుకరుణం బడయు $ సర్వజ్ఞానకున్ , ౧ర౧ 

టీ. ధరక్ = శ్రృడమియందు, జగము = భువనము, పరమ + 

ఆనంద + ఇతరము = ఆ = అఖండానంద స్వరూప మగ పరమాత్మక 



పద్య-౧౯౪౧.] టీకా తాత్సర వి శెపార్థసహితము, 687 

వ్యతిరి క్త మెనదియే (ఇచట ఆ యను పదము ని యార్థకము, అనుచున్ = 

అని, తేలీయకొ = ఎటుంగుటక్కు మూఢునకుక్ = మోహోవిష్టునకు, 

తరనూ = శక్య మగు నా _. అలవికాదని యర్థము, గురు ఇ కరుణ్ = 

చేశికేందునియొక్కు_ యనుగవాయును పడయు + సర్యజ్ఞునకుస్ =. 

కాంచినట్టి సకలమును చెలిసిన జ్ఞానికి, ఆ పరమ + అర్థముక = అన్ఫత 

జడ దుఃఖమయ మగు (ప్రపంచము సచ్చిదానం దమన ముగు (బవ్మాసున 

కంక భిన్న మైనదనియెడు వా _స్థవార్థయున్కు తెలియుట = ెలిసికొనుట్క, 

దువ్కు రము - ఆ = అసాధ్య మగునా? సులభమే యని యర్థము. ౧౪౧ 

ఈ పద్యమునకు నింకొకతీరున నర్థము చెప్పవచ్చు - నెట్లనిన. 

థరకా = ధరణియందు, మూయథునకోక్ = సర్వాత్శ్మభానన లేని యజ్ఞ 

నిక్కి జగము = తాకి కానందయు, పరమానంద + ఇతరము - ఆ = (బ్రహ్మో 

నంనమునకు భిన్న మైనదియా ? (కాదు), అనుచుక్ = అని, తెలియక = 

ఎబుంగుటకు, తరమా=వీలగునా ? (కాదు), గురుకరుణ వడయు సర్వజ్ఞ 

నకుక = సద్దురువుయొకి్క_ యను గచాయును సంపాదించిన జ్ఞానికి ఆ చర 

మార్గము = “యథా గ ర్విస్సు లింగా భవంతి ఏవ మేతా సె . వానంవస్యా 

శ్యాని మా ఆ ముపజీవంతి”* అను (నుతిచెత వెవయికానందముల న్ని యు 

అహం యకక లేశములే కాని వేటు కావనియెడు కడపటిఫలి తార్థ 

ను, తేలియుట = ఎజుంగుట, దుహ్కు_రమా = కష్ట్రతరమా + (కాదు; 

మలము) 

తౌ, అన్నతజడ దుఃఖభూాయిస్య మగు (పపంచము కడ్న్యుచెర్ క్ర 
మూ 

Ea 

ల 
ae.) 

మగు _బహ్మాము కానేర దని జ్ఞునికిం దెలియునుగాని యజ్తానకిం. చెలియం 

బడదు, లేకు (పాపంచికసుఖలేశము లన్ని యును (బహ్మానంవముయొక ఇ 

లవముఅేకాని వేజంగాదను నీ ఫలి తార్థము సర్వాత్మఫావన గల మపోస్టానికి 

నోజరబుగునుగాని పామరునకుం 'బెలియయలడ దనియును తాత్పర్య". 
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వ. అని యివ్విధంబున నుపచేకించి హొానువముంతునితో క్రీ 

రామచం[దుండు నుటేయును, ౧౮౦ 

ట్రీ, [శ్రీరామచం దుండు = శ్రీరామ పరబహా్మ్మాము, అని - ఈ 

విధంబునక = అని బని జెప్పినతీరున, ఉపదేశించి = ఆత స్వతాపమును 

బోధించి, హనుమంతునితోక = ఆంజనేయునితో, మబేయును = ఇం 

కను, (ఇ ట్రనియె). 

ఉ. మాయను మిథగాః చలియు4మా యను. దత్క్భృత మెల్ల( 

గల్ల సు మా యను మేను నే ననకుళమా యను సాన్నీవి 

సీను చూచుకొ, మా యను జూవతంలా నితరగమా యను 

నేనని నిశ్చయించుకొ, మా యను6 గాకపో నితరశేమూ 

యనుమానము నూనువూ యనున్. ౧౮౩ 

టీ. మాయను=మూాలాజ్డూనమును, మిథ్యశాక్ = కల్ల యన్కి తెలి 

యుము - ఆ = తేలిసీకొనుమి అనున్ = పలిశెను (ఇందు (శ్రీరామ 

చందు. డను క ర్ర్భృపదము అంతటను అధ్యాహార్యము - (వెనుకటి నచ 

నమునుండి తెచ్చిపెట్తుకొనం దగినది, తత్ 4 కృతము = ఆ మూలాజ్ఞాన 

మునే కేయ(బడునదిి, ఎల్లన్ = అంతయును, కల్ల సుమ్మా = దబ్బజ 

సుమి అనుక = అని చెప్పెను మేను _ నేను - అనకుమా = స్థూల 

నూమ్మకారణదేవాములు మూండును నేనే యను నఖిమానముతో మాట 

లాడకుమా, అనున్ = అని నుడివెను, నీవు = త్వంపద వాచ్యుండ వగు నీవు, 

సౌక్షీవి తత్పదవాచ్యుం డగు (దష్టవు (ఐతివి, చూచుకొమ్మా = సాక్షిని 
"నేనె తినా కానా యని నీవే పరికింపుమో అనున్ = అని వ్యాకుచ్చెను, 

చూడన్ _ శాక్ = అట్లు  పరికింపయగా ఇతరమా = నీ సృరాప మా 

సాకీకంచు భిన్న మైనదియా? కాదు, అనున్ = అని నక్కా_ణించెను 

చేను _ అని - నిశ్చయించుకొమ్మా = సా&ీని నేనే యని స్థీరపజు చు 
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కానునా? అనుకొ = అని పలికెను కాకపోకొ = సాత్నీవి నీవు కా 

కండుటక్క, ఇతరమా = సావ్షీస్వరూపము. నీకంచు భిన్న మైనది 

యా? (కాద్ఫు, అనుమానమున్ = సర్వసాతీని నే నగుదునా కానా 

యను సందియమున్కు మానుమా = విడుచుకొనుమి అనున్ = అని 

యుపదేళించెను,. 

శె. మాయ యనలా మూలాజ్డూనము గాన, నజ్జాన మెన్న6డును 

వా స్తవముగాదు, అదియే నిజమైనచో నిం్యదజాలముగూడ సత్యమే యగును 

గావున, మాయ మృషాభూతమ్యు అ మి థ్యాభూత మగు మూలాజ్ఞానము 

వలన గల్పిత మగు సమ _స్త్యపపంచముగూడ నసత్య మే యగున్ను. ఇట్టి 

యసత్యమగు (పపంచాంత మూత మైన జేహాదికము నే నని యనుకొనవలదు, 

నీవ చేను _ అనుపదములకు చా స్తవార్థయు సర్వసౌాక్షి యగు పరమాత్మ 

గాని దేహాదికము గాదు. అను నీ యంశమును గురుశా స్రవచనముల 

యందలి నమ్మకముతో స్వానుభవమువలన నాలోచించుకొనవలయున్యు 

అట్లు విచారణ వేయలగాం దాను సావీస్వమాపముకం కొ భిన్నం కాండు 

గాన నేనే సర్వసౌాత్నీ నెతినని నిర్ధారణ చేసికొనవలయున్యు సాక్షిస్వమా 

పము తనకంకి వేఆనది కాదనుటకు నించుకయు సండియము లేదు, 

వ. అని వెండియు నిట్లనియె నిది యారూశథుని 

[పకారం, బంక నారురుక్వుని మౌార్షంబు వివరించెద. ౧౮౦ 

టీ, అని = ఈ తీరున నుపబేశించి, వెండియున్ = మరల, ఇట్లు - 

అనియెన్ = (శ్రీరామచందుం డీ రీతిని వచించెను ఇది = మింద నావే 

నుపదేశింపంబడినది  ఆరూఢుని + (పకారంబు = మోకురూప మగు 

[పాసాదము నెక్కినవానియొక్క లక్షణము ఇంకన్ = ఈ వీమ్మాటను, 

ఆరురుతుని + మార్టంబున్ = సోపాన న్యాయమున మోత్నీపదవి పొంద 

చదలంపు గలవాని తోవను, వివరించెదను = ఉఊపదేళించెదను. ౧రరళ 
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సీ. అపోకసన్దువూశ పా స్టిచే సతతవి 
ధ్య_స్తకాముండు నిర స్తమాహాు 

డ సంగతాకెం డశవా సలోభుండు న 
నానో వావీ 

దం ర్ అధ ఒభ న్న వస్త షుండు వికీ న స్తమదుండు 

(గన్తని స్తు త్వేం(దికీ మనోముం డ్మశాంత 
= 0 ఆని 

విసారితవిధ్మి పశ స్తుం డగుచు 
—_D — 

స్వ ప్తిస్వమ_స్తకశన్య _న్తనిజా చార్య 
వాస్తాబ్లపిదిత చిశద్వ స్తుతత్తు ్య. 

ఆవి రై ఎ ఐన 

తే, జమి౭శ ముదము ముఖ 'సణశేస ముద యయుత 

సుముఖసమంసవిమలహృశత్కి మలు. డఖిల 

వివమవపషసమనకలుప.శ$వివయవిముఖు: 

నై నమెధావి తత్త ్ రబోశధార్షుం డనఘ, ౧౦౪౫ 

టీ. అనను = విషయాసక్తి లోనగు దోవ్వములు లేని మారుతీ! 
అసోక + చిత్ + గురు 1 ఉపా సి బెన్ = కొలంతలేని యోగ్యు డగు 

చేశికేందుని శభూవ, చేత, సతత విధ్య స్త + కాముందు = నిరంతర 

మును నళింపంజేయంబడిన ఫు క్తృమితకళ తాదులయందలి యభిలాన గల 

వాండున్కు నిరస్త + మోహుండు = నిరసింపంబడిన మూాఢథత్వము గల 
వాడును అ సంగత + ఆశుండు = నాళమునొందినయాళ గలవాడును, 

అపా స్ప + లోభుండు = తొలంషంపంబకజిన లోభత్వము గలవాడును, 

సంన్య స్త + రోషుండు = విడునంబశినయలుక గలవాడును విస స్త4 

ముదుకు = జాటీన గర్వము గలవాడును, (స్త +నిస్తుత్య + ఇంద్రియ 3 

స్తోముండు = (గహింపంబడీన (స్వాధీనపజదుకొన, బడిన) దుష్నమలయిన 
క 

[కోతాదులగు నిందియగణము గల వాండును, అ్మశాంత + విసారిత 4 

విధి + (పశస్తుండు = నిత్యమును విశేషముగ నాచరింపంబడిన వేదవిధు 
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లచే యోగ్యుండును, అగుచుక = అయి, స్వ్తి...తక్తు్వుండు = సని = 

మేలుగు స్య = తనయొక్క మస్తక = తలపెని, న్యస్త ఇ ఇడీన్త 

నిజ + ఆచార్య = తేన సన్హురునియొక్క్ము, వాస్త + అద్ద = శేలుదమ్మి 

వత, విదిత = బోధింపంబడిన, చిత్ + వస్తు = కుద్గచెతన్య స్వరూప 

మగు పరవస్తువుయుక్కు, తక్త్వుండు = నిజస్వమాపము గలవాంయును, 

అమిత ,..కమలుండు - అమిత = లెక్క. శెక్కుడగు, శమ = చాహం 

[దియ నిగవామును, దమ = అంతరిం[ దియ న్మిగవామున్రు ముఖ = 

లోనుగాం గల్క గుణ = మోకృసాధనము లగు సద్దుణమలయొక్క, సము 
దయ = సమావాముతోో యుత = కలనీన, సుముఖ = నుప్రసన్న మగు, 
సమరస = సామరన్యముచేత, విమల = పరికుద్ణమగ్కు వ్యాత్ + కమ 
లుకు = మనస్ఫనియెడు పద్శము గలవా6ండును, అఖిల... విముఖుండు - 

అఖిల = అన్నియును, విషమ = విరుద్ధ మలుశు, విష + సమ = విసయు 

నకు "నెనమైనవి యు, కలుసు = దురితరమూపములును, , అగు, విషయ = 

శళ్చాదివిషయములయందు, విముఖుండు = పరొజ్బుఖు (డును, నగు, మేధావి 
ఆదీ ద్ధారణావతీ మేధా” అనటచే ధారణాళ క్తి గల బుస్ధిమంతు౬డ్కు 

తత్త్వ + బోధ 4 అసు (శు = పరత త్త (యను డెలినికొనుటస? దగిన 

వాడు (అనను. 

తా, అత్యధికమగు నాచార్యునియొక్మ. పరిచర్య చేత నిరంతరమును 
నళింపంజేయంబడిన ప్రత్త మిత కళ తాదులయందలి యభిలాహష. గల 

వా(డునుు నిరసింపంబడిన మోహము గలవాడును వినాశము నొందిన 

“ఆయాళాపాశము గలవాడును, వదొలంలింపంబడిన లోభత్వము గలవా౭డున్కు 

విడువబడిన కోపము గలవాడును, సడలిశ గర్వము గలవాండుక్కు జ్జూన 
కర్శేర్యదియ గణములను" జయించినవా(డును, నిత్యమును యథావిధిగా నాచ 

రింపంబడిన నిత్య *నెమి త్తికాది కర్మములు గలవాడును మేలు కలుష 

గాక యని సద్దురవుయొక్క్క కరకనులము తన శిరము. నునిచినంతన 

£1 



కచ 
క్క కీ శా రామా౦జ నేయసంవాదము [అశ్వా-_, 

తెలి యంబడీన కున్ధవైక న్యస్వరూపమగు పరవస్తువుయొక్క_ యా థార్థ కరు 

గలవాడును, ఇక లగు శమము దమము తితిష శాంతి దయ సత్యము 

శాడ్లమ మొదలుగాగల మోకు సాధనములగు సద్దుణముల సమూ వాముతోం 

గూడుకొనిన స్ముపసన్నమగు సామరస్యమభేం. బరిశుద్ధ మగు డెందకు 

గలవాడును సమస్తము లైనద్దైయుం బరస్పరవిరుద్ధ ము లమొనట్టియు, కొల 

కూటవిషమును బోలి పరిడానుకటువు లయిశట్టి యం, పాపభూయిస్థకు 

లైనట్టియు, నిం ద్రియార్థమలయందు బరాజ్యుఖుండైన ధారణాళ క్తి కి ల 

ముస్థిముంకు(డు పరత త్త గస్వరూపమయు చెటుంగుటకుం దగినవాండు. ౧ 

సీ, మేధావి మొదలం దా * సాధూక్తళాస్తాాది 

సాధనాసాధిత శబోధు: జై స 

డా ధీం డియముల నిశరోధించి మనములో 

శోధించి కామను$ కోధముఖవి 

రోధియూథంబును $ వేధించి జాధించి 

బాధయో గ్యాఖలోశ$పాధులను ని 

“చేధించి సర్వనిశ పేధావథిభాత 

సాధిభా కాధిదై $ నాధియజ్ఞ 

కే. బోధమయ నిరుపాధికాశగాధలసద 

బాధకానందవినులపాశథోధి యగుచు 

వ్యాధుల మహాోధుల జయించుినట్టి ఫఘనస 

మాధినుఖలోలు. డగువాండె 4 సొధకుండు. ౧ర౬ 

టీ, మేధావి ౬ ఆరుకుతుం డగు నామేధావి, మొదలన్ = 

ముందుగా, సాధు... ఏిాసాధు = పరమసాధువగు సద్దురువుచేత, ఉక్త = 

ఉపదేశింప(బడిశ శాస్త్ర + ఆవ = వేదాంతశా స్తంము లోనుగాయగల, 

సాధన = మోక్షసాధనసామ గిచేత్క ఆసాధిక = లెస్సగన సాధింపంబడిన, 
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బోధుండు వి = స్వస్వమాపజ్డూనము నగలవాండగుదచు సచా = నితృమున్యు 

ధీం దియరులన్ = డోడ్రత్వక్పతుర్ణిహ్నో[ ఘాణను లను, నిరోధించి 

నిగహీంచి, మనములోన్ = డెందమునందు, కోధించి = విచారణ చేసీ, 

కాను + సు| క్రోధ + ముఖ - విరోధి 4+ యూథంబును = కామ, కోధ 

లోభమోవానుద మౌత్సర్య ము లను నరికడ్వర్హముకు వేధించి = కా, 
బాధించి = ఆ య3వడ్వర్షము మరల దన మార నకుండ నడలోం 

wrt 
~~ 

ద్రొక్కి, బాధ + యోగ్య + అఖిల + ఊపాధులను = న్మిగహింపంయగిన 

సమ స్తమలగు నన్నమయ (పాణవుయ మనోమయ విక్షానమ యానంవ 

మయము లను పంచకోశ ములు మొదలగు న?ద్యోపాధులనెల, నిషేధించి = 

తాను గానని వానియందలి యభిమానమును మాని, సర్వ... పాధోధి - 

సర్వ = సమ స్తములగు నుపాధులయొక్క_, నిషేధ = “శేతిశేతి” ఆను 

మొదలగు నుపనిద స్య చనములవలన నాక కానను నిరసనమునక్క అఆవధీ 

భూత్ = తుట్టతుదిదె యగు, స 4 అధిఫూత + అధిచెన + అధియసప = 

ఆధిధౌతికము లగు శబ్లాదివిషయమ:లతోను, పమునాలు 20 దియ మ బక 

నధిష్టాన దేవత లగు దిక్కులు వాయును సూర్యుడు మొద లగుచానితోను, 

“యక్ష నై. పురువః”” అను [శుతిచేక యా శబ్దవా న్యమగు నాళ్ళుకు నుప 

కరణము లగుటచే నాధ్యాత్మిక ము అయిన (శో తాదీం దియములతోను 

గాడుకొనియున్న, బోధమయ = చెతన్యస్య'హాప మయినట్టియు, నిరు 
పాధిక = అట్లు అఆధిఘాతొదుళియందు వ్యాపీఎచి యున్నను స్వతన్ఫీస్థ 

ముగ చేయుపాధియు లేనట్టియ, అగాధ = “యతో వాచో నివర్తంతే 
అ్యప్రాష్య మనసాసవా” అక (శుతివే మనోవాగగోచర మయినదెయు, 
లసత్ = స్వయంపకాశ మయినదియు, అబాధక = కాల్యత యావాధ్య 

మును నగ్కు ఆనంద = (దహ్మోనంచరసయునకు, వివుల 2 పాక్ ధి = = పరి 

శుద్దమగు సమ్మునమైనవా(డు, అగుచుక్ = అయి వ్యాధులన్ = 

కరీరధర్నము లై లైన జిబ్బులనూ మహాధులన్ = సూక్ష్మశరీర సంబంధము 
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లగు వ్యథలను, జయించునట్ట = గెలిచిన ఘన 4 సమాధి + సుఖి 1. 

లోలుడు = సరో త్తమ ముగు నసంపజ్ఞూత సమాధియందలి యానందము 

నందు నాస క్తి గలవాడు అగువాండు ఎ = వనట్టివాండే, సాధకండు = 

(బహ్మాత్మైక్యమును సాధించువాండు. 

అధ్యా తాధిభూ కాధీడై వత ముండలము, 

అధ్యాత యు. అధిభూతము. అధివైవతము, | 

౧ (శో(తము శబ్దము దిక్కులు 
౨ | చర్మము స్పర్శము వాయువు 
3 న్మేతము రూపము సూర్యుండు 

ల జివ రసము వరుణుండు 
౫ (ఘాణము గంధము ఆళ్వి నేయులు 
౬ | వాక్కు. వచనము అన్ని దేవుండు 
౭ పాణి దానము ఇం[దుండు 
లా | పాదము గమనము ఉఊపేందుండు 
జా | పాయువు విసర్లము మృత్యువు 

౧౦ ఉపస్థ్రము | ఆనందము (పజాపతి 
౧౧ | మనసు నంకల్పము నందుడు 

౧౨ | బుద్ధి నిశ్న్పయము (బవ్మాదేవుండు 
| ౧౩ | చిత్తము న్న్మరణము కే త్రజ్ఞుండు 
౧ఠ | అనాంకారము అభిమానము రు్యుదుండు 
౧౫ | తమస్సు గుణ తేయమయు -ఈళ్వరుండు 
౧౬ కాత క్షనము చేయము 

జా(గత్తు స్వప్నము నుషు ప అనునివి మూండవ స్థలు, వీని కన్ని టికిని 
(దష్ట కూటస్థ చైతన్యము. కూటస్థ చైతన్యము సెయుపాధులను విడిచి 
నప్పుడు శుద్ధచ్శిదూపపర్యబవ్మాము. | 

తా. మోదం జెప్పయడిన యారురుతంం డగు మేధావి తొలుత చేళి 
కేం దునిచే నుపదేశింపంబడిన యుపనిషద్విద్యయొక్క_ (శ్రవణనునన నిదిధ్యాస 
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మలు శమదమాదులు లోనుగాం గల మోతసాధనసామ గచేత చీకరింపం 

బడీన పరమాత్శజ్ఞన ము గలవా డగుచు, నంతఃకరణము మొద లగు జనం 

(దియముల నాజింటిని నరికట్టి మనస్సును శుద్ధపజుచుకొని కామ క్రోధ 

లోభ మోనా మద మాత్సర్యము లను నరివడ్వర్టమును నిగహీంచ్చి వానిని 

భురల పెకొనకుండ నణ(చి, ఆత్మస్వరూపము శానట్టి యన్న మయాడికోశ 

పంచకము మొదలగు నుపాధుల చెల్ల "నేను గానని వానియందు నఖిమాన 

మును మాని ఇట్లు దృళ్యవర్ష మెల్ల "జీను -గానను నిరాసమునకుం గడపటి 

డియు శో_కాదులగు నా ధ్యాత్మిక ములకును శవ్తాదులగు నాధిభౌతీక ముల 

క్షను దిక్కులు మొదలగు చాధిదైవికములకును సాకీయు స్వతస్ఫిన్థముగ 

తన కొకయుపాధి శేనిదియు, నవాజ్తానసగోచరమును, స్వయం[పకాశ 

మును గాలతయాబాధ్యమును (బహ్మానంద కసమునకుం దెల్లని పాల 

కడలివంటివాం డగుచు స్థూలశరీరసంబంధము లగు జ్వరాదులను నూక a 

శరీరసంబంధము లగు మనఃపరి తాపాదులను 7లిచినట్టి సర్వోత్తమ మగు 

ననంపజ్జూత సమాధియందలి పరమసుఖమును మరగినవాండే మోక్షపనవిని 

సాధించువా6 డగును, ౧రజ. 

థ్రీ అచ జప ఒర డ 

సె, శ్రిసదాచార్యను$ కాస నా భిజ్ఞుం 

ఛ్టాసనాసీను. డస్టాసనాది 

వాసనారాయణోశపాసనావ్నూ యాంత 

వాసనావాసితోశల్లాసహృదయు. 

జ సనాతననిరాశభాసనానార్హావ 
చ థి 

భాసకానందస$ తాగసమాన 

ధీసాటీ పరచిదాశభా సై క్యసంత తా 

స నుం డగుచు. భ్యాసవివర్థి తాశయా 
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"తే. గాసువిసంబు వై వె సుదశలిను తార 

జాసదాసీజనములవై వె శే నాసీజేసీ 

మూాసపోవక దోనము $ లో్మసికొనక 

వానుదేవాత్యుః డ్ చిద్వశలానుం డగుచు. ౧౪౭ 

ట్రీ, [కీ + సత్ + ఆభార్య + సు + శాసన + అభ్గిష్టాండయ = 

దేశకునకుం జెప్పంబడీన శుభలక్షణముల సంప త్తి గల యోగ్యుండగు గురువు 

యొక్క. మంచి యా జల "నెల్ల “నెజంగినవాండును, అబ్బ సన + ఆశీ 

నుండు = “త కర సుఖ మాసనం”” అను పాతంజలసూ[ తము బే నానన 

ములలో నెల్ల నిలుకడ గలదియు సుఖకర మైనదియు నగు కనులాసనబంధ్థ 

ముతో గూర్చున్నవాండును, అబ్బ... వృాదయుండు---అల్టాసన = చకు 

క్కుఖు(డు, ఆది = లోనుగాలల దేవతలశెప్ల, వాస = ఆధారభూతు. 

డగు నారాయణ = (కీవారియొకొ_, ఊపాననా = సమారాధనవలనం 

గలిగిన ఆమ్మా యాంలే = చేదాం తార్భముయొక్క, వాసనా = సంసా 

రను చేశ, అవానీత = అనుసించివచ్చిన, ఉల్లాస = తేనివిగల, వాద 

యుండు = ఊల్లము గలవాడు ఐ = అగుచు సనా... అనూయుండు _ 

సనాతన = కాళ్యతేము (నిత్యము) అయినట్టియు, నిరాభాస = (పాపంచి 

కాధభానయు లేనస్టాయు, నానా + అర్థ + అవభాసక = సమ _స్పవస్సువులను 

[(బకాశింప6 జేయుచున్నటి యు, ఆనంద = ఆఖంజానందమయ మైనట్టియు 

సత్త్వ + అసమాన = సత్యత్వముచే సాటి లేనట్టి యు, ధిఫాకి. = నిశ్చ 

యాత్మిక యగు బుద్దికి సాకుద్ద్రష్టయు నగ్కు పర = పర బ్రవ్మాయుతో, 

చిడాభాస = చిదూపమగు (బవ్నాము యొక. _(పతిబింబభూతుం డగు 

జీవాత్నునకుం గల్క ఐక్య = అభ్గిన్నత్వము ( వేజు లేమి) యొక్క, సం 

తత = తెంప్రులేన్సి అభ్యాస = అలవాటుచేత,  వివర్ణిత = తొలంగింపం 

బడిన, ఆయాసుండు = సంసార శ్లేశము గలవాడు, అగుచుక్ = అయ్యి 
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కాను + వీనంబుెక్ = కడపటి రాగినాగౌమయొక్ళ_ ముప్పదవపాలు, 

నందును నుదతీ 4 సుత్ + అర్థ + చాన + దానీ 4 జనయలెక్ = 

ఆబవిడ్డలు సొత్తులు పనివార్యడు పనికశ్తెలు అను వీనిమి(దన్కు ఆసక్ - 

చేసి = అభిలావ నుంచి మోసపోవక = భంగమునొందక్క దోసములు = 

నొసంగలన్కు మోసీకొనక = చెంజెట్టుకొనక్క వాసుదేవ + ఆత్ముండు = 

“వాసువేవ స్పర్వ మితి స మహాత్మా సుదుర్గభ౪ * అనునట్లు సమస్తము 

పరవాసుదేవుంజే యను భావన గలవాండు, ఐ = అగుచును, చిద్విలాను: 

డు = చిత్స ప్రరూపమగు (బవ్మామునందే విలసనయు (ఆనందపూర్వక మగు 

చి కవృ త్తి) గలవాడు, అగుచుకొ = అయి అలీక్షఫలసీగి నొందునని 

ముందుపద్యమునందలి |క్రియాపదముతో నన్వయకము. ౧౪౭ 

సీ. భిష్టవ శేణ్యనికర్లి ష్టోపదిష్టార్డ లు దిట ఎ థి 
దిష్టవిశిష్ట సంఫతుష్షుం డగుచు. 

గష మె మూఢసం$జుష్ట మె 1తిగుణసం 
83) యా 

మఘ మొ పరవు నికృష్ట మగుచు 
C౧69) QQ 

రంగ నీశవ్యన్షీ సమవ్షిరూ 
అ [అదో రలు జ లు a పష(పకృతిమయశదృష్టజగము 

(భష్టంబుగాం గడు (| నష్టంబుగా నాత్మ 

దృష్టి చేం గని యవశశిష్టుం డగుచు 

దుష 
లు 

బీ మె 
ద 

వొ 

అ 

నే బధ అద్య, అధర | అల - లె విషష స్ట యె తదస్పృష్టు డగుచు 
అత్య క టు క. (దష మై నిత్యనిర్మలోశత్కృృష్టుం డై వి 

చేష్షుం డగు తన్నుం గాంచి విశస్పష్టముగ న 

ఛీష్ణఫలసిద్ది నొందు సంశతుష్షుం డగుచు. ౧రో౮ 

ట్, శిష...సంతుపుండు  కిష + వ లేణ్య = ఆక్క చే తలలో 
వ (A) శు అండ 

ను తములణవారిచేత, నికివ = నిరయింపంబడిన!కి, ఉపదెవ్ష = బోధింపల. 
ఎవి దట . ES J) ర 
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బడినట్టే అర్థ = పరమ పురుషార్థ మనియెడు, దిస్ట = మహో భాగ్యముత్రో, 
“దావం దిష్టం భాగ థేయం భాగ్యం" అని కోళము- విళిష్ట = కూన 

కొనుట చేత, సంతుష్టుండు = ఆనందించినవా(డ్వు, అగుచుక = అయి) 

కష్టము _ ఐ = న్లేశకరమయ్యి మూఢ + సంజుష్టము -ఐ = 'మోహావిష్టు 

లచే 'నేవింపందగినదయి, [తి + గుణ + సంశ్లిస్టము - ఐ = గుణ్యతయ 

ముతో. గూడుకొనినదనయి, పరమనికృష్టము = మిక్కిలి తుచ్చము, అగ 

చున్ జఅయిన దై దుష్టము-ఐజదోవ దూపితమునగుచు, పరంయజపసీద్ధమగు, 

వ్యష్టి...జగము _ వ్యష్టి = మలినసత్త్య పథాన యగు నవిద్యయం౦దు( 
ల్ జ్ a 9 _ జ చోపట్టుట చే వేజువేలుగ నున్నట్టియు, సమష్టి = శుద్ధస త్త పధానయగు 

మాయయందు( దోపట్టుట-చేం గలిసియున్నట్టియు. రూప = _ఆకృతిగల, 
అష్ట్టపకృతిమయ = పృథివ్యక్తేజో వాయ్యాకాశము లైదున్యు మనస్సు 
బుద్ధియు నవాంకారము నను మూండును గలిసీ, యెనిమిదియు నష్ట్ర_పకృతు 

లఅనంబడును. వీనియొక్కా వికృతి యగు, దృష్ట = గోచరమగుచున్న, 
జగము = భువనజాతము, _(భష్ట్రంబున్ - కాన్ = నళించుదానింగను, 

కడుక = మిక్కిలి, నష్టంబున్ _ కాన్ = అనర్థకరమైన చానింగను, 
ఆక్క + దృష్టిచేన్ = తనయొక్క విచారణారూపనుగు చూఫుచేత, 
శని = పరికించి, అవళిష్టుండు = (పపంచాతీతుండగుటచే దానికి. గొజ 
వడినవాండు, అగుచున్ జ అయ్యి విషప 4. (సష్ట - ఐ = చతుర్లశ ట్ టె ది 
భువనములను స్పబజించువాండగుచు, తత్ 4 అస్పృష్టుండు - అగుచున్ = 
ఆ భువనములయొక్మ_ సంబంధము లేనివాండయి, (దష్ట -ఐ = ఆభువ 
నములకెల్లం దటస్థుండగుచు విలోకించువాయడ, నిత్య + నిర్శల + ఉక్క 
పుడు - ఐ = స్మదూఫుం డగుటచే నిత్యుండున్సు (పకృతిసంబంధము 

లేమించేనీ పరిళుద్ధుండును, పరాత్ప్సరుం డగుటచే సర్వో త్తముండును నగుచ్చు 

విేమ్బుందు = స్థూల నూత్న కారణము లను నుపాధి త్రయము లేనివాం డగు 
టే జేవిధ మయిన చర్యలును లేనివాండు అగు 4 తన్నున్ = ఐనట్టి 
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తమ్నును, విస్పష్టముగన్ = అసంభావ చా విపరీతరఫావనలు లేక సకిగా, 

కాంచి = పరికించి (తెలిసికొని), సంతుషస్టుండు అగుచున్ = (పమోదము 

నొందినవా౭డే, అశీన్ట + ఫల + సిద్దిన్ తన చేంఆగోర(బడిన మోత్తపదవి 

యను మవోలాభమున్యు పొందున్ = పడయును. ౧౪రా 

శా, మచియు నా యారురుతుండగు సాధకుడు (ేష్టుండగు సద్దు 

రున్రనకు నాగమాదులయందు( జెప్పంబడీన యు త్తమలక్షణములు గల 

బేశెశీం్యదునియొక్శ యుపనివద్విధిరూసము లగు నాజ్ఞలను టెలినికొనిన 

వాడును యోగకా స్త్రమునందు( జెప్పంబడిన యాసనబంధముల కన్నిటి 

శం ఫైర్యమును సౌఖ్యమును నిచ్చెడు పద్మాసనబంధమును గూర్చుకొని 

కూర్చున్న వాండును, నలువ మొదలగు వేబ్చులకెళ్ల నాశయభూతుండగు 

(శీమన్నారాయణమూ ర్రియొక్క_ సమారాధన చేత నగు వేదాంతార్థ యుయొ 

క్క_ సంస్కారము చేత బరిశున్గమగు తనివి గలడెందము గలవాడును నిత్య 

మును దుఃఖరహితమును సకల పదార్థములను (బకాళింపం జేయునదియు 

నఖండానంద| పచురమును శుద్ధస త్త్వ్యప్రధానమును బుద్ధికి సావీయు నగు 

పర్యబహ్మామునకును చిత్సంతివింబభూతు( డగు జీవునకును గల యేక 

త్వమును నిరంతరమును మననము శేయుట వేత. దొలంగింపంబడిన సంసార 

శ్లేశయు గలవాండును, కాసులో ముష్పదవ _పాలునందులగాని పు త్త్రమి(త 

కళత్ర భృత్యవర్టమునందు.గాని కాంక్షను బూని మోసమునొందక పాప 

ములను మూట గట్టుకొనక పరవాసుదేవుంజే తన యాత్మగా నమ్మి, చిదా 

నందభరితుండు నయ్యి మణటేయును మహాజ్ఞానుల'చే నిశ్నయపూర్వకముగ 

"నుపదేశింపంబడిన పరమపురుసార్థ మనియెడు మవోఖాగ్యము చేత నత్యధిక 

మగు నానందము గలవాడును,  దుఃఖభూయిష్టమును నజ్జానుల చే 'నేవింపం 

దగినదియు సత్త రజ స్తమోగుణములతో€ గూడినదియా. మిగులం దుచ్ళ 

మగు పెక్కు. దోషములు గలదియు వేజువేజుగను మొ త్తముగను నున్న 

టియు పంచభూతములును మనో బుద్ధ శ్రీవాంకారములు నను నెనిమిడి విధ 



650 సీతారామా౦జ నేయసంవాదము [(ఆశ్వా-_, 

ముల (పకృతులయొక్కా వికృతియునె యిట్లు గన్నట్టుచున్న (పపంచమయును 

తణభంగుర మయి. నళించుదానిలగం దన లోచూపు చే నాలోచించి 
కన్నును దానికం కు వ్యతిరి కనిగ దలంచి సకల భుననములను సృజీంచు 

వాండ్రై వానిసంపర్క_ మించుకయు లేక సర్వసాక్షీయు నిత్యుండును 
నిర్శలుడును సర్వో త్రముండును (పకృతికి నతీతుం డగుటచే నిర్వా్యా 
పారుండును నగు తన్నును గని తప్పక తౌను గోరియున్న మోక్షపదవిని 
బడని యపరిమి తౌనందము నొందును. ౧౪౮ా 

వీ, చాంతుం డై సకల వేశ దాంత తాత్పర్యప 

ర్యాలోచనై కాశశయంబు చేత 
జేతనాచేతనళ వాతసంయుతపంచ 

భూతాత్మక దై ఏత శజాత మెల్ల 

మెల్లన తనయంద 3 మిథ్యగా భావించి 

నిరపమూనందాంబుశేనిధి మునింగి 
నింగిభంగి నెసంగి $ నిరవయవాతు( జై 

కారణ కార్య విశ కారరహీత న్న 

శే, హిత నిరీహ నిరామయ $ నిర్వికల్ప 
కల్పనా తీత సచ్చి త్పుళఖస్వభావ 
భావనాభావ్య శూన్య చిగద్భృహ్మ మగుచు 
సంతసించుచు నుండు స$ేజ్ఞనవరుండు. ౧౦౫ 

ట్, సజ్జ్ఞనవ రుండు = ఉత్తమ మానవుల కెల్ల నుత్తము. డగు 
నా సాధకుడు చాంతుండు-ఐ = అంతరిం్యదియని[ గవాము గలనా 

,డగుచ్చు సకల... చేతన్ సకల = సమ సమెను వేదాంత = _్రోతిశిర 
"నులయొక్కు, తాత్సర్య = ఫలి తార్థమును, పర్యాలోచన = వివారణ 
చేయటయందు, పీక = తత్సరనముగు ఆశయంబు"చేతకొ = వాదయయు. 
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జేక, “చేతన... జాతయఘ=వేతన = జీవజంకువులతోను అచేతన + 

(వాత = జడవర్గముతోను, సంయుత = కలిసియున్న, పంచభూత 4 

ఆళ్మక = పుడమిమొదలగు వైదుభూకము న్యృరూపముగలల, వత + 

జూతము = కేటువేటు నస్తువులగుంపు, ఎన్లిక్. = అంశయున్కు మోన = 

(కమముగ్కా తనయందు _ అ = తన మశమునందే, మిథ్య కాక్ = కల్ల 

ని భావించి = ఆలోచించి నిరుపమాన + ఆనంద + అుబునిధిక్ = 

ఈడు లేని (బహి నందరసమయ మగుకడలియందుు నింగి = చొర 

బడి నింగి + భంగీక = ఆకసము వడువువు నిరవయన 4 అమ్ముండు _ 

ఇ = ఆకారము లేమింజేసి యె యంగములుగాని లేని స్వమాపము గల 

వాండగుచు, ఎసంగి = తే జరిల్లై, కారణ ,..బవ్మాయు కారణ + కార్య-౬ 

వికార + రహిత = తన కొక కారణముకాని కార్యముగాని మార్చుగాని 

. లేనట్టేయు, హీతే = పర్మసేమాస్పదమును, నిరీవా = అఫ్టికావలు లేని 

డెయ్కు నిరామయ = అమార్త మగుట చే నేవ్యాధులుకు శేనిదియు, ర్వి 

కల్ప = అమనస్యమగుటచె సంశయములు కేనిడియు కల్పనా + ఆతీకే = 

(పపంచరచనకుం బె ంబడినదియు, సత్ 2 చిత్ + సుఖ + న్య్వభాన = 

సత్యత్వము శంద్ధచైతన్యము నానందమును న్నమూపముగ( గలదియు, 

భావనా + ఫావ్య + శూన్య = తలంపును దలంపందగినది యు లేడియు 

నణ్క చిత్ + (బ్రవ్మాము ఆగుచుక = బోధస్వరూపమ% పర బహ్మామే 

తానై సంతేసించుచుక్- ఉండుక = (పమోదము నొందుచు నుండును. 

తా. మజియు మవానీయాబకెల్ల నుత్తముండగు నవాసాధపండు, 

-అంతరిం[దియని[గవాము గలవా. డగుచు నుపనిషక్తులలోని త చ్యమస్యాది 

మహావాక్య ములయొక్క_ ఫలి తార్థమును మననము చేయుట యందు. దత్న్వర 

మగు మానసముేత జడాజడవస్తుసమూవాముతో. గూడిన పాంచ "తిక 

ముగు (పపంచవిస్తార మంతయు గల్లయని కనలోదలంచి యూడులీని యఖం 

డానందరసమయ మగు సందమునందు నోలలాశుచు నాక సయుదతుజన నళ 



6852 నీ తారామాంజనేయసంవాదము [ఆశ్వా-_, 

యనరపొతమగు స్వరూపము గలవాడై తన కొక కారణనుగాని కార్యము 

గాని వికృతిశాని లేనట్టియు, పర పేమకుం దారక మైనట్టియు, నెట్టియళిలా 

వలును లేనట్టియు, చెట్టి వ్యాధులును లేనట్టియుల దన విషయమయి ట్టి 

'నందియమును లేనట్టి యు, సృష్టికి లోంబడకయున్న ట్రియు సచ్చిదడానందన్వ 

రూప మె తలంఫపును దలంపందగినదియు. లేని బోధన్వరూప మగు పరబ 

వామే శా నయి నిరంతరమును చానండించుచుండును. ౧రగా 

వీ జెందంబు నిం ది మశేబృందంబు నొకటి ని 

ప్పందంబు గావించి $ (కిందుపణిచి 

యందంబుగ మనోరశవిందంబునకు మూల 

కందంబు నౌ చిదాశనందజలథి 

యం దంబువిందు వీముండంబుగా నొందు 

చందంబునం బొంద 4 మందు లెల్ల 

నిందించినను నభిశనందించినను మేలు 

చెందించినను గీడు $ చచెందునప్పు 

తే, జెందుం దగులక విందుగా 4 నందుకొనుచు 

సందియంబులసందడి 4 డిందం జేసి 

కందు లేని మనీషి సళనందనాది 

వందనీయుండ నై న నాశయందు గలియు. ౧౫౦ 

టీ, కందు 4 లేని + మనీషి = అజ్ఞానరూప మగు దోవము లేని 

మహాజ్ఞాని, డెందంబుక్ = వాదయమును ఇందియ + బృందంబుక్ = 

చతురాదు లగు నిండియముల గమిర్కి ఒకటిక = ఒకసారిగనే, నిహ్సం 

దంబుక్ = కదలికలేనిదానింగ, కావించి = ఒనరించి (క్రిందుపజచి = 

వీని య్ముదేకము నణంగందొక్కి), అందంబుగక ఆ సౌగసుగ, మనస్ + 

అరవిందంబునకుక = వృాదయకమలమునకు, మూలకందంబుక్ శ్రా = 
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(పధానమగు దుంప యగు (ముఖ్యహేతువగు, చిత్ + ఆనంద + జలధి 

యందుకా = బోధస్వరూపమగు (బహ్మానందరస మనియెడు కడలియందు 

ఆంబువీందువు = నీటిబొట్టును (జలకణమును), అమందంబుగాక్ = బుద్ధి 

మాంద్యము లేకుండునట్లు, ఒందుచందంబునక =క లిసీనపగిదిని, పొందక = 

బిందుశబ్ద మాగముశా స్త్రపరిభావచేత (పమాతయందును వ_క్జించుచున్న ది. 
“వేదిత వ్యేచ బిందుస్స్యా త్రి)మ క్షూళరి దాతేరిి” అనునినుంటువున బిందు 

వనంగా జ్ఞూళీయని చెప్పుచున్న డి. కాన, (ప్రమాతృజ్ఞాతృళబ్దముల లేం చెప్పం 

బడుచున్న బుద్ధి పరమాత్మ యందు చీకీభవించుచుండ గా నను నీయర్థమును 

నూత్మబుద్ధితో గనిపట్టవలయును. మందులు - ఎలక్. క అజ్ఞాను లెల్ల 

రును నిందించిన = తిట్టనన్సు అభినంజించినక = కొనియాడినను, 

చలు _- చెండినక్ = శుభమును బడనీననుు కీడు - వెందినక్ = ఇదుము 

నొందినన్సు అప్పుడు = అట్టు మానావమాన నుఖదుఃఖాదులు గలుగుతటిని, 

ఎందుకొ - తగలక = దేనియందును జిక్కక (ఖేదమోదాదుల నొందక), 

విందుగాక = ఆ సుఖదుఃఖాదుల నెల్ల నొక మేలుగ, అందుకొనుచుక = 

కై కొనుచు సండియంబుల 4 సందడిక్ = సకలసందేవాములరొముక్క. యలు 

కుడున్కు డిందకొ = చేసి = సమయున ట్లొనరించి, సనందన + ఆది + 

వందనీయుండక్ = సనకుండు సనందను(డు సనత్కుమారుడు సనత్ఫుజా 

తుండు లోనుగాం గల మహాత్ముల చేత (మొక్ళాందసినవాండను, ఐన శ 

నాయందుక = సాకుచ్చీ్రీమన్నారాయణమా ర్తి నగు నాలోప లను 

కలియుక = ఏకీభవించును- ము కుం డగునని యర్థ ము. 

తా, అజ్ఞానమనియొడు మచ్చ శేన్మబవ్యాజ్ఞాని తన యిం[దియముల 

నన్నిటిని నొక సారిగ శల్దాదివిమయములయందు. బడకుండ నిరోధించి, 

ఆపషాతరమణీయమగు న్ఫాత్సుండరీకమునకు (బధానమగు దుంపవంటిది 

యగు శుద్ధచిత్స్వరూప (బ్రహ్మినందరస మునియడు సయుదమానందు, 

నొక నీటిచినుకు గడలిలోం బడి యేకీభవించునట్టు, ప్రమాత యన (బడు బుద 
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శాజాక్ష య నొంద6ంగా మూఢు లగువాయ దన్ను. దిట్టనకు బ్ొగ 

డీనను దాను శుభమునుగాని యిడుమలనుగాని బడయునప్పుశు వేద 

మూవసుల నొందక యా శుఫాశుఫాదులు తేవకు లాభకరములే యని 

యెంచుకొనుచుం దన కిదెవజకుంగల సందేవాములనెల్ల రూపుమాపి సనక 

సనందనాదులగు మహయోగులచే నిత్యము నమస్క_రింపంబడుచుం డెడు 

సాముచ్చిిమ న్నా రాయణ స్వరూఫుండ నగు నాయందు వైక్యము 

నొందును. ౧౫౦ 

క. కావున నీవును బావన 

భావనచే నిష దియముల $ భంజించి మనీ 

పావిల మడంచి యనిశము 

భావింపుము నన్ను విజననీపదగుండ వగుచున్. ౧౫౧ 

టీ, కావునక = మోదం బలబుకంబడీన విధమున నారురుతుడన 

సాధకుడు పరమా త్మైక్య చూపమగు మోసము నొందును గనుక్క నీవునుక్ = 

నీవ్రణసాడ, పావన + ఫావనచేక్ = పరిశుష్టమ 1 (బ్రహ్మా త్మానుసంధా 

నముచేక్య, ఇం[దియములక్ = జ్ఞా నేం్యదియపంచకము కర్మేందియపంచ 

కము నంతఃకర ణచకుస్ట్రయము నను పదునాలుగిందియములకు, భంజిం చి= 

న్మిగహీంచి, మనీసూ 1. ఆవిలము = అంతఃకరణము యొక... యిజ్ఞాన నుని 

యొకు మలినమునుు అడంచి = తుకిచి, అనిశముక = నిరంతరమును, 

విజన + పదగుండవు = మనుజులు లేని స్థాన మనం దున్న వాడవు 

ఆసదుకొ = అయ్యి నన్నుక్ = నే నను (ప్రతీకికి గోచరమగు పర 

మాతను భొవింప్రుయు = ఐక్యామసంధానము చేయుము. 

తా, పూకో క్త కరతి? చామరుతుడు సంకతముననయ చే _ఆ్రహ్మో శ్ర 

క్యయును బొందునట్లు నీవుగూడ. బరిశుద్ధనుగు తలంపుచే నిరదియగణము 

అను జసుంచి బుద్దిదోమమును దూలించి, నిత్యమును “'అరతి రనసంసది”” 
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అనటచే సంగదోషమువకు (పీతివినిర్థనస్థలమునం దుండి నేనను పతీతికి 

మ్మాత్రము విషయ మగు నాత్మృస్వరూపమును దలంచుకొనుచుంకుయు. ౧%*౧ 

వ. ఇట్లు సాధకుం డగు నారురుతుని నూర్షము నుప 

-డేళించి పరమా శ్తె క్యానుసంధాన లతుణమును వివరించు 

చున్నారు. 

ఆ. ఆంజనేయ ! సచ్చిశదానందమయునింగా 

నన్ను గాంచు తెజుంగు శ విన్నవింతు 

ననులనునముచేత $ నవధరింపుము నీదు 

సకలసంశయములు $ సమసివోవు. ౧౫౨ 

టీ. ఆంజనేయ = ఓవహానుమంతు।డాూ, నళ్నుక్ = త్యంపద 

వాచ్యుం డగు జీవాత్మను, సత్ 4 చిత్ 4+ ఆనందమయునికా - కాక్ జు 

తత్పదవాచ్యమగు సత్యజ్ఞా నానంద స్వరూప నుగు పరమాతునింగ్య కాంచు + 

“తెజయక్ = పరికింపందగినట్ట (తోవను, విన్నవింతుక = బోధించెనను, 

అమల + మునముచేతక = పరిశుద్ధ మగు డెందముతో, అవధరింపుము = 

ఆలకింప్రుయ్కు నీదు + సకల + సంశయములు = నీ కిదివజకుం గల సంది 

యము లెను, సమసిపోవున్ = రూపుమాయును, 

తా. ఓమారుతీ ! సోపాధికమగు జీవాత్నుని నిరుపాధికమగు పర 

మాత్మన్వరూ పునిగ 6 చెలిసీకొనందగిన యుపాయమును నీ కుపదేశించెదను. 

సావధానమానసు(డ వై యాకర్ణింపుము ఆ యుపదేశమును వినినతోడ నే 

నీకుం గల సందియము' లెల్ల ( దీటును. ౧౫౨౩ 

అవ. అందు. దొలుత సత్స కతా పమును (బతిపా 

దించుచున్నారు. 
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పంచణానుర నృ_త్తము. 

అనాదికాల మాదిగా నీనంత చేహవర్ద గో 

[తనామరూప సౌఖ్యదుఃఖ$ధర్మపాపకోటులు౯- 

వినాశ ముందుచుండ బూని * వీని. జూచుచుందు నే 

ననాది నాట సత్స ్రరూపుం క డం[డు నన్ను మారుతీ! 

ట్, మారుతీ = ఓ కరువలిపట్ట్ర అనాది + కాలము = ఆదిగాన్ = 

ముదబులేని కాలము దొర.(కొని, అనంత్న. ..కోటులుక్. - అనంత్ = అపం 

మిత ము.లైన, జేవూ = ేనులును, వర్గ = (చొవన్మాణ్యము మొదలగు వళ్ల 

ములును, గోత = ఆయా బుషివంశములున్కు నాను = ేళ్ళును, రూప = 

ఆకారములును సౌఖ్య + దుఃఖ = సుఖదుఃఖములును, ధర్మ = వేద 

విహిత ధర్మాములును, పాప + కోటులుక = పెక్కు_లగు దురితములును; 

వినాళము ఒందుచుకా - ఉండక = సమసిపోవుచు నుండలూ, నేక 

సదూ శ్రుడనగు చేను, అనాదిని - జెటక్ = నా కొక మాలకారణము 

లేనివాండ నగుట చేతు వీనిక ఆ శరీరములు మొదలగు వానిన్సి పూని. 

చూచుచుక్ - ఆందుక్ = లెస్సగం బరికించుచుందును, నన్నుక్ = 

ఇట్లు సర్యసాశీ నగ్న నన్ను, సత్ 4 స్వరూపుండు = కాల క్రయా బాధ్య 

మగుట చే నిత్యమగు స్వరూపము గలవాడు, అండు జ జ్ఞానులు వచి 

యించెదరు. 

తా, ఇది మొద లను నేర్పాటులేని కాలమునుండియు చెవ్కలన 

' మేనులు జాతులు బుషినంళములు నామ భేయములు ఆకృతులు సుఖములు. 

దుంఖ్టుములు వుణ్యకర్మాములు నను వీనియిక్కొ_ట్లు నళశించుచునుండ౯గా సర్వ ' 

సామీనగు నేను లెస్సగ వాని నెబ్లం బరికించుచు నుందును. నా కొకమూల 

కారణము లేకపోవుట శేత నన్ను సత్యస్వరూపుం డని మహోజ్ఞానులు వచి 
యించు చున్నారు. ౧౫3 
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పంచచామరయము. 

ఖగంబులుం దురంగపన్న $గంబులుకా వనంబులుక్రా 

మృగంబులు న్నగంబులు౯ మీహీధరాదికంబులుకా 

జగంబులు౯ లయంబు నొంద 4 సాకీ చె సమ నముకొ 
ఎట్ 

దగంగ. జూచుచుండుదుకా సదా సదాత్మకుం డనక్, 

టీ, ఖగంబులుక్ = పీట్టలును, తురంగ పన్న గంబులుక ఇ 

వారునములు పాములును, వనంబులుక = కాననములును, మృగంబులుక= 

అడవిజంతువులును, నగంబులుక్ = కౌట్లును మహీధర + ఆదికంబు 

లున్ = కొండలు మొదలగునవియు జగంబులుకొ = "పెక్కీ_ల పదు 

నాలుగు భువనములును, లయంబుక్ొ - ఒంసనక్ = వినాశనము నొందు 

“మండా, సదా + సత్ + ఆక్మేకండు = అన్ = ఎల్లప్పుడును 

భూత భవిష్య ద్వ ర్త రమాన కాలములయందు నశింపకుండునట్టి స సయాపము 

౫లవా(డని మహాయోగులు చెప్పుచుండలాా, సాక్నీని _ ఐ = సాతూత్తుగ 

దష నగుచు తగక్ _ కక్ = లెస్సగా, చూచుచుక్ = పరికించుచు, 
ఉండుదుక = ఉన్న వాడను. 

తా, పిట్టలు అశ్వ ములు పాములు అర ణ్యములు మెకములు చెట్లు 

కొండలు మొొదలగునవియు వెయ్యేల సమ స్తలోకములును వినశ్వరము లగుటు 

చే నశించుచుండలగా పీనినెల్ల నేను సాతుద్దుప్ట నగుచు సరిగ బరికించు 

చుందును. కావున నన్ను మహాయోగులు నిరంతరమును “గాల్యతయాబాధ్య 

మగు స్ప (రూపము గలవాని చనెన్నుదురు, ౧౪ 

అవ. ఇట్లు బావ్యూసృష్టి కెల్ల పాపే యగుటచేం బర 

మాతకు స్మదూూపత్వమును స్థిరపణుచుచున్నారు. 
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నీ జేహేంచయ( నాణగధీనునోవాంకార 

చిత్తముల్ నమత మక చేష్ట లుజెగి 

యలఘునుషు ప్రి యం ఫ్ డజ్ఞానమున లయ 

మొంసనవేళ న [ps ఓం బేసి 

యేమియు లే దని శ మెజుభసదు వానియ 

భావ ముతయును స్వశభావమునను 

గావున విను తడ భావానుభవమును 

స్మకయింతు మేల్కొన్న శనసనుయమునను 

కే, నరుసతో నిట్లు జాగరశన్వప్నసు ఫు 

అనుదినం బేగుడెంచుచు + నరుగుచుండ 

నేకథాపుఃడ నై వాని $ నెపుడుం గనుచు 

నికివలనను స్మదూపుశడను గకీం[ద ! oO 

ణ్ కపీంద = ఓవానరో త్తముండా ! వినుము. ఆంతర(ప్రపంచ 

సావీత్వమువలన నావం గల సత్స్వ్యరూపత్వమును (బకిపాదించెన చాల 

కింప్రము. చేవా + ఇంద్రియ + (పాణ + ధ్ + మనస్ 4+ అవాం 

కార 4 చ్ మల్ = మూదు మేనులు కా గేం డియ పంజకము కళ్ళం 

[దియా పంచకము _పాణవా యువు లెదును నంతఃక రణ చతుస్త్రయ మును 

ననునివి యన్న యును కమకమ చేష్టలు = తేమకు నియతములయిన తను 

లను ఊడిగి = మాని అలఘు + సుషు వ్రీయందుక = గాఢనిద మందు, 

అజ్ఞానమునక్ = మూలావిద్యయంద్రు అయము - ఒందిన 4 వేళకొ = 

అణంసియుండుతలిన్తి నృదూప్రండ నగుట చే నే నప్పుడు వానితోపాటుగ 
లయము నొందక కొఆవడియుండుటం బడ్డి, స్వ + థౌవమునక్ = నీయ 

నుగు బోధ స్వరూపము చేత, ఏీమియుకొ - లేదు - ఆని = చెని జెప్ప 

బడిన దెన్దియు నపుడుండలేదని వాని _ అభావము - అంతయును = 
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చే హేండియాదుల యొక్క లేపంట వను, ఎజులనదుక = తెలిసిన 

వాండనగునున్కు కావునక = నుషు E ఇంకు నెంచైమాదుల  అయహాప 

మస వ శానమనకు సాక్షి వైయుంటిని : గనుక మేలూూ-న్న ఎ చమురు 

నకొ = ఆసుషు ప్యవస్థనుండి మేల్కాంచిన పేమ్మపు, కొత్ . అఆఫావ - 

అను భవ సనక = గుహ స్యపస్థయందు - నక్టానములోే నాయం ది'నూదు 

లె నడణగియుంకటను నే శెలింగి యుంకుటకు, స్మరి మంతున్ a 

జ ప్పీకీం బెచ్చుకొందును. వరుసతోన్ = కవిని, ఇట్లు = ఈరీకున్క 

జాగర - స్వప్న - ను ప్పులు = జ్యాగదవస్థయు. స్వప్నావస్ట్థయు. నువు 
_ఫ్యవస్థయున: నను ననస్థాాత్రయమును, అనుడినంబుక్ = (పతిదినసము 

నందును, సల చెంచుచుక్ = అరుగుచెందుచు, అవసమకొ ఉండక = 

గతించుచు నుండగా, ఏకమూపుండను - ఏ = అనన కంయుక క రాక 

పోకడల సంబంధము లేక యొక తీరున వానికన్ని టికిని సాక్షీ నగుము నున్న 

వాండనై, వానిక్ = ఆమూాండవస్థలను, ఎవుడుక్. = ఎప్పుడును, కను 

చుక్ = పరికించుచ్చు ఊనికవలనక = ఉన్నవా నసటచేక్కు సత్ _ 

మయాపుండక్ = సత్యస్వమాఫుండను (ఐ యుంటిన్సి, 

తా. సుషు _ప్యృవస్థ సయందు మేను నిం్యదియగ ణము. నంతఃక్ష ణవతుష్ట్ర 

యము పంచ పాణములును తమతమ వ్యాపారుల నల్నిటిని విశేచి యజ్ఞా 

నమనందు విలయ సు నొంది మున్న ప్పుడు నిత్య మస నాక మ్యూతము వాని 

తోషాటుగ విలయము నెందక యుంశునుగాన నా యాక్మవ నింది నూదుల 

యొక్కు_ విలయమాపమగ నఫావము గోచరమయి యుండును కనుకే 

గాఢని్మిదనుండి లే చిన తరువాత నాత్మ నాయింది మాదులయొక్క యభా 

వయను దా నప్పు డనుభవించి యుండుటచే నది స్మరణవవచ్చును. ఇల్లు 

(పతిదినమునందును జాగదవస్థ స్వప్నావస్థ నుహ _ప్యృవస్థయూునను క్ 

మూండంను వచ్చుచు. బోవుచు నున్నను ఆత్మమ్యూతము నాకతీరుగ శే 
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యుండి యా యవస్థా(త్రయమునకు సాకీ యై యుండుటవలన సత్యస్వహాప 

మగును. ౧౫౫ 

జవ, జ్యా! గదాద్యవస్థలలో నొక్క_దానియందే మూ 

డవస్థలును గలుగ వానికి నాత్శ్మ సాశ్నీ యగుచున్న దని చెప్పు 
చున్నారు. 

ఆ- వె. జాగరంబునందు $ స్వప్ననుము ప్తులు 

స్వప్నమున నసుషు_ప్రోజాగరములు 
సమనుషు_పియందు శ సంప్నజాగరములు 

గలుగ నేను వీని; ఫ్ తంతు నెపుడు. ౧౬. 

ఓ, జూగరంబునందుక్ = ““ఇం[దిమొ రర్జోపచబ్ది ర్వాగరితం”” ఆను 

లక్షణము గల జాగరణావసయందు స్వప్న సుషు వులు = కలయు గాఢ 

న్మిదయును, స్వప్న మునక = జాగరిత సంస్కారజన్యః (పతయే 

స్వప్న?” అను లకేణయు గల స్వప్నావస్థయంను, సుహు ప్తి - జాగర 

ములు = సుషు_ప్ష్యవ స్థ్రయు జ్వాగదవస్థయును, సమ నుహు ప్రియందుక- = 

సకియగు సుషు ప్యవస్థ యందు, స్వప్న - జూాగరములు = స్వప్నావ స్థయు 

జా(గదవ స్థయును, కలుగక = సంభవింపంా, వినిక్ = ఇ మారు 

గల యవస్థా భేదములను, చేను = సర్వసామీ నగునేను ఎపుడుక్ = 

నిత్యమును కాంతుక్ = వీశీంచుచుందును, 

శా. రజ్జవునందు సర్పము, స్థాణువునందు పురుషుడు, ముత్తె ఫు 

జీప్పయందు వెండియు నను మొదలగు (ఛమమే జా(గత్తునందలి స్వప్న 

మనంబడును. ఏచే నొకయర్థము “నెంతనిశదముగ బోధించినను గొంద 

అకలి. చెలియంబడ కుండుటయ్ జూ గత్తునందలి సుషు స్రీ యనంబడును,. 

లేదా, కడు మిక్కుటము లగు భయ దుఃఖాపదలు సంభవించునప్పుడు 

మతి పోయి యించుక సేపు నిక్నేష్టత్వమున నుండుటయు జాగత్సు 
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షు ప్రీ యనవచ్చును- అనుభూతే ప దార్థములు వెంటనే మరలం గనంబడకపో 

వుటకప్ప స్వస్నమునకు జా(గక్తునకు భేవము లేదు గాన స్వప్నృమునందు౬ 

గూడను స్వప్నసుహా కీని స్వప్న జూగరితమును జూగకృనందుంబో లె 

తెలియునది. సుషు ప్రీ జాగ తృ్యస్న ములకు6 గారణావస్థ గాన సుష క్షు 

యందు లీనములగు మనోవృత్వులు నుషు క్షీ నినుండియే మురలం బొడ 

మునుగాన సుషుప్రియందు స్వప్నజాగరణములు గలిగియుం షట యు క్షయే 

యగును, గాన, నిట్టి యవస్థా భేద ములకు( గూడ నేను సాకై యుం 

డుట చేత నాత్నుండు సత్సరూ పుం డన నొప్పుచున్నా యు, -ఈ 

యర్థము నే (శీ రామచందునకుం దొల్లి వనిస్ట్రమనాష్షై భంగ్యంతరమున నుపదే 

శించెను. ఎట్లనిన “విజజా|గ త్రథా జాగ న్మహాజ్యాగల్త్ తేథెవచ, జా 

త్స్వప్న స్త సథా స్వప్న స్స్వ్వప్నజ్యా] గత్చుషు ప్త పక్షమ్॥! ఇతి స సవిథధోమోవాః 

పునరేవ పరస్పరమ్ | భ్ భవత్య నేకాఖ్యః (నముతస్య న లక్షణమ్ | 

(పథమం చేతనం యకత్సా్య ద నాఖ్యం నిర్జలంచితః। భవివ్యచ్చితి జీవాదె 

నామశ బ్రార్గ ఫభాజనమ్ | వీజమాపం స్థ్రతం జా గద్నీజజాగ క చై : దుచ్యతే | 

ఏహాజ్ఞ కేర్న వావస్థాత్వం జాగత్సం్థితం (ణు | నవపకూత స్య పరా 

దయంచానా మిదం మమ | ఇతి యః (పత్యయ స్ప్వ్వచ్చన్త జాగక్పాగ 

భావచాత్ ! అయంసో2_వామిదం తన్న ఇతి జనాాంతిరోదితః | పీవరః 

(పత్యయః (పోకో మహాజాగ దితిస్సు రన్ | ఆకమాఢ మథవారూఢం 

సర్వధా తన్మయాతృకమ్ | యజ్ఞాగతో మనో రాజ్యం జాగోత్స్న షప స్స 

ఉచ్యలే | ద్విచందశు క్రికామూపష్య మృగతృ హ్లాదిభ్లేదకః | అఫ్యాసం 

జూ్యగతః (పాప్య స్స్వ్వప్నో ౬. నేకవిథో భవేత్ | అల్బకాలం మయాదృష్ట 

మేతన్నో వేతి య్యతహి | పరామర్శః (పబుద్ధస్య స స్పపష్నఇతి కథ్యతే | 

చిరనందర్శనాఫావా ద(పఫుల్ల బృవాద్యపుః | చిరకాలానువృ కశ్చ 

స్వప్తోోజాగ దివోదితః ! స్వప్న జాగ దెత్మిపోక జ్యాగత్యపి పకిస్సు 

రన్.! వడవస్థాపరిత్యా గే జడబజీవస్య యా యా స్థితిః! భవచివ్య స ఖిబో థొ ఛ్యా 
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సావు ప్రీ సోచ్య లే గతిః 1 జగ్తస్యామనస్థాయా మచే తమకి లీయతే | 

స్వప్నావస్థ ఇతి పో కా మయా జ్ఞానస్య రాభువ! ఏకైకా శత సంఖ్యా త్ర 

నానావిభనమావీణీి * అని యు క్వౌశించి ఇమాం సప్తపదాం జ్ఞానభూమి 

మాకర్ణయానభు | నానయా జ్ఞ్యతయా భూయో మోవాపంే నిమ్ముతి”” 

ఆను మొదలుగ జ్ఞానభూమికల స్వయాపయులను. వి ప్రలముగ వివరించెను, 

ఎని జెప్పిన వాక్యముల యర్గమును (ైంథప్సు విక సాథ్యసయన వివరింప 

లేదు. బుష్టిమం మలు (గహీింపవచ్చును --లే దా, నాచే తెలిగింప(బడిన 

భువోరామాయణమును జూచునది, 

అవ. నుజీయు నాత్శకుం గల సత్యత్వము సవి శేష 

ముగ దెలుపుచున్నారు. 

నీ భువి నవస్థా(త్రయంశబున నేకరూపత 

నొకదివసంబునం $ దున్నయట్లు 
విను మతీతాణామిళదిన వారపతువూ 

సాఒబ్బయుగ( పక కల్పాంత ములను 

నొక్క చందంబున $ నుండుదు. గానున 

స్మదూపుండను వినిశ్చయము నుమ్ముు 

అది గాక బాధ యోశగ్యము లె నదేహం(ది | 

య పాణధీమనోకహంకృతులును 

తే, నేను గా నని భావింప 4 నిఖలదృళ్య 
చయనిపే.ఛావధీభూత శసర్వబాధ 

వర్ణి తాశేషసాటీ. నై 4 వజులు చునికి 

వలన సత్యస్వరూపుండ $ నలఘుచరిత, ౧౫౭ 

టీ, అలఘు + చరిత = ఘనమైన నడవడిక గలవాండాా వినుము = 

ఆలింపుముు భువిన్ = పుడమియందు, అవస్థా + (తయంబునన్ = బాగ 
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రణము (మెలకువ) కల సుషుష్టియు నను మూడవ స స్థలయందును, 

సాకీక్య మనియెడు నొక స్వరూప పముతో, ఒక దినసంబునం ందుకా = ఓక 

కోజునందు, ' ఉన్న్నయట్టు = ఉండెడు తీరును ఆతీక,,,ను_అతీత = 

అతి క్రమించినగియు, ఆగామి = ముందు రా౭బోశ్రునన్దేయ్కు దిన = దివ 

సములు, చార ఆ అదిత వార ము మొదలగు వారములు, పక్ష = శుక్లక్ళస్ల 

పక్షములు, మాస = చె తొది మాసములు, అబ్బ = (పభ వాగి వత్చరములు, 

యుగ = కృ తాదియుగముళు, (పకల్పాంతములను = మహా పళయములు 

అను మొదలగు కాలవిశేషములయందు, ఒక్క_చంద :బునస్ = సాశ్నీత్య 

రూప నుగు నొక్క-_తీరున, ఉండుదున్ = నివనింకున్వు కావునన్ = 

అ ట్లుండుట బేక, సత్ +రూపుండన్ = నిత్యమగు స్పృరూపము గలవా: 

డను (ఐతిని), అదిగాక = అంతియశకాక, బాధ + యోగ్యములు = | 

వినాశనమునకుం దగినవి; ఐన = ఐనట్టై, దేవా ఇండియ + (పాణ + 

ధీ + మనస్ + అవాంకృతులును = మూండుమేనులు ఇం, దియగణము 

(పాణాదివాయుపం ఇకము - బుష్టి - మనస్సు - ఆఅవాంకారము నను కోళ 

పంచకమును "నేను కాను - అని - థౌవింపన్ = నై (ఆక్కను 

యుండ లేదని తలయలా, నిఖిల...సావీని = నిఖిల = పలువిధము లైనేః 

దృశ్య + చయ = పరిదృశ్యమాన పదార్థ జాతముయొక్క, నిషేధ = నిర 

సనమునకు, ఆవధీభూత = వాద్దయియున్న ట్టియు, సక్య + బాధ +వర్జీత = 

సను స్త బాధలచేతను విడువయడినట్టియు, అశేషసాక్షీని = సర్వమునకు 

(దష్టను ఐ- వజలుచున్ - ఉఊనికివలనన్ = అగుచు నొప్పుచుండుట 

"వలన, సత్య + స్వరూ ్రండన్ = నిర్యమగు స్వరూపము గలవాండను 

(ఐతిన్సి, వినిళ్చయము సుమ్ము = ఇది నిక్కము సుమో, 

తా. సెని జెప్పంబడిన తీరున జూగదాదు లగు నవస్థావి శేవ ముల 

యందు నాత్మసాక్షీత్వ మనియెడు నొక్కా స్వరూపముతో నొక రోజున 

నున్న విధమునం గడచినట్టియు రాంబోవునట్టియు దివసములు వారములు 
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పక్షములు “నెలలు సంవత్సరములు యుగములు మహా పళేయములు న్స 

కాలభేదమలయందుంలహాడ నట్టు సర్వసావీమై యేకస్వరూపముతో స్వం 

దును, మజియుము వినాశ మే ధర్మమగం గల మేను నింద్రియములు పంచ 

వాయువులు మనోబుద్ద్గ శ్రహంకారములు మొదలగునవియెల్ల నాత్మ గావు 

అని కలంచుచు సాకీ యగు నాత్మకు గోచరయులగు సమ స పపంచాంక 

క్షత పదార్థముల చెల్ల నివి యాత్మ శా నేరవని నిషేధింపంగాం దుదకుం గొజ 

వడినట్టియు చెట బాధలకును చా తముకానక్టియా సర్యసా' క్షీయు నైన 

యాత్మ (పకాళించుచుండుటంే సీ నిత్యనుగు స్వరూపము గలది యగును, 

ఈ యర్ధ మే వేదాంశ పంచవళియుదు నిట్టు (పతిపాదింపయబడినడి, “శబ్ల 

స్పర్శాదయో వేద్యా వైచి త్యా జ్ఞా రే పృథక్ | తతో విభ కా తత్ళం 

ని దైకయాప్యాన్న ఖిద్యలే! తథాస్వ స్నేఒ(తవేద్యంతు నన్టీరంజాగ రేస్థరమ్। 

తద్భేదో౭త స్వయో సృంవిబేకరూపానభిధ్య కే | సుప్తోస్టితన్య సాము ప్త 

తమో బోథో భ వేత్ స్మ సతి? 1 సాచావబుద్గ విషయా౭_వబుస్థం తత్తదా 

తత; | సబోధోవిమయాద్భిన్నో నబోధా త్స (ప్న బోధవత్ 1! ఏవం స్థాన 

(తయీ్యేశా సంవి త్తద్ద సద్దినాంతరే | మాసాబ్రయుగ క ల్చేషు గతాగమ్యే 

న్వనేకధా | నోదేతి నా స్తమే త్యేకా సంవిదేషా స్వయం్మపభా 1 ఇయ 

మాతా పరానంద!ః పర్య సేవా స్పవం యతః |! మానభూవంహి భూయాస 

మితి "పేమాత్మ వీక్యుతే। త ల్చేంేమా శ్మార్థమన్య త్ర నైవ మున్యార్థ నూత్మని! 

ఆక సత్సరమం తేన పరమానంద తాత్మనః | ఇస్టం సచ్చి త్పరానంద ఆత్మా 

యుక్త్యా తథావిధమ్! పర బవ్మాతయోశై క్యం (శుత్యం తేషూపదిశ్య తే.” 

అని అనలా “ఇం దియై రర్భోపలబ్ది ర్లైగరితం” చతురాదీం[ దియముల చే. 

రూపము లోనగుపడార్థములను 'దెలినికొనుట జాగత్తు అగునను లవణము 

గల యవస్థావి శేషమునందు సంవిత్తునకు (జ్ఞానమునకు గోచరములగు శబ్దము 

స్పర్శము మొదలగునవి యాకసముమొదలగువానిగుణము లని (పనిద్ధి కెక్కిన 

విషయములును వీనికి వాధారభూతము లైన యాకసము మొదలగునవి 
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యును, గోవులు గజములు చమెందలగనవియుం బోలి యొండొంటికి విల 

క్షణము లగుటంజేసి వేర్వేణ ఖిన్నములళై యున్నవి, ఈ దృశ్య పదార్థ మల 

నుండీ బుద్ధిచే వేటు చేయబడిన యా పదార్థముల సంవిక్తు (జ్ఞానము) 

జ్ఞానము జ్ఞానము అని యొక రూపుతో ఖాసీలు చుంఈటవలన నాకసముం 

బోలె ఖిన్నముకాదు, శబ్దాదులగు నుపాధులను డాంకకుండునపుడు స్వత 

స్పిస్థముగ జ్ఞూనము భేదముగలదిగా నుండక మిన్నువలె నే యేక మాపముగ 

నుండును గాన, శ భాదివిషయమయుల శే భీదముగాని యా విషయముల 

సంబంధ మిస జ్ఞాన యునకు స్వగత భేదము లేదని ఫలితము. ఇట్టు స్వప్నా 

వస్థయందును విషయముల కే భేదము గాన్సి వానియొక్క- జ్ఞానమునకు జీవము 

లేదు. కళలయందు: గన్న క్రైడు పదార్గజాకయు (పతీకిమ్మాతము (|పాతిభౌనీ 

కము) ఆగుటచే నిలుకడ. గలదిగాదు. జా గనపస్థయం దన్ననో పకిద్భశ్య 

మానమగు పదార్గజాతేయు మభియొకషప్పుడు చూడందగి యుండుటచే నిలు 

కడ గలదియగును గాన, నీభేదమునుబ్ట్తై కల యని మెలయోగ యని వ్యవ 

హారము. ఇసు స్వప్న జాగరములకు వ్యావహారిక భేవ మున్నను వీనియందలి 

జ్ఞానముమ్మాలే మేకతాప మగుటంజేని ఖిన్నముకాదు. ఇకను గాథఢనిద 

నుండి లేచినవానికి నా నుష ప్రీ సమయమునందలి యజ్ఞా న ముయొక్క_- 

*చన్చేనస్పు జేమియుం డదెలియకుంటి” ననుజ్ఞ్వానము ఎద్ది గలదో యది 

స్త ఫతీయే యగునుగాని యనుభవము గాదు. ఆస శరణము అనుభవింప 

బడినవిషయము గలదిమై యుండును. “యా స్మృకి స్ఫానుభ వవూర్వి కా” 

అను వ్యా ప్రీనిబట్టె ముం చేదే నొక విషయము ననుభవింపక గాని, స్త సతి 

గలుగదుగాన, నా సుషు ప్రీసమయమునందు జ్ఞానమునకు నజ్బాన యుమ్మాతేయు 

గోచరమయి యుండును. సుషు ప్రిసమయమునందలి యా యజ్ఞానాను 

భవము తనకు నప్పుడు గోచరమయిన యజ్ఞ నమునక౦ కు చిజయది గాని 

కలలోని తెలివివ లె జ్ఞానముకం టె ఊపెజయది కాదు. 
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8 ట్లాకడివనయునందు జరి గడు జాగత్సప్ప్నసుషుపు లను మూయ 

వస్థంయందును సంవిస్తు (జ్ఞానము) ఒకటియే యగునట్లు తక్కిన దినమం 
యందులహాడ నాెకటికే యగును ఇ లై అంగున6 గడ చిని యు రాల 

లట్రైయు చెళలు సఎవత్చరములు యుగములు కల్పములు మొదలగు కాలం 

నూనణయుల నుందు జ్ఞానమునకు భేదము లేను. దీనికి నుదయా సమయములు 
లేవు. ఇది తనకుందా వెలుంగొంనుచున్నది, ఈ సంవి త్తే యాత్మ యనంబక్సు 

చున్నది, ఆక వాక్య ధిక మగు (సేమ్ నునికిప కైయుండుటం జేసి నిరతిశయ 
Qe 

సుఖస్వరూప మున ది. ఓయి, చీ! నన్న 6 గాల్ననా యని యొక ప్ప డాత్మ 
- 

విషయ మయి ద్వేషము దోపట్టుచున్నది గదా. ఆక ౪ సరమ, పేమాస్పడ 
మెట్టుగుననిన నా ద్యెషము దుంఖాద్యనిష్ట సంబంధ మైనది కాని, యాత్మవివ 

శ స న్ చ గ్ర Ese యికము “గావు, ఆత యందలి సెమ యనుభవసీన్గమెయుశ్చ్రది. ఎట్టనిన 

చే సెన్నండును. లేషందునన్న మాట లేక, నిత్య యగ నుందురంగాక (నాక 
నఫావము "లేకయంకియే. సత్ మగ నుండశలయు) అని తనయందు (అత్మ 
యందు) (పేమ యెల్లరకుం దోప్టుచున్నది. తనకంటే వేజుగ నున్న 
ఆలుబీడలు మొదలగు వారింగూర్చ యేకూరి కలదో యని తన (ఆక్క cs 

సంబంధ మునుబ్బయే గలిగినది గాని, స్వభావసీద్ధయు గాదు. మజేయు నిట్లు 
తనయందలి. పేమ పెజలవిషయమయి కాదు, తన నిమిత్తమే యగును, 
ఆక్క వేటీెక దానికి శేషభూతమ బినదికాదు, కాన్క తద్విమయకమగు 
(పేమ నిరతిశయ మయినది. ఇట్లాత్మనిరతిశయమగు కూర్చికి నునికిప ట్రగుట 
వలన సమధికానంద స్వరూప మయిన దని సిద్ధము. ఇ ట్రనుభవ మునుబట్టి 
యాళ్ళ సత్యస్వమాపమును శుద్ధచ్చిదూపముళు నఖండానంద స్వరూపము 
నము యున్నది. పర్య బసహ్నూముగూడ నుపనిషతులయందు సచ్చిదానంద న 3 అతి a న్వరూప మని (పతిపాదింపంబడి “త త్త (మనీ శ్వేతకేతో అయమాత్మా 
బహ అవాం (ట్రహ్మాన్ని అను మొదలగు మహా వాక్యముల చేత బీవాత్మ 
పరమాత్మలకు నఖరిడేక రసత్వము స్పష్టముగ నుపదేళింపంబడినది. 
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శ్రి 

అవ. “నిఖలదృశ్యచయ ని'ప్లేథావధీభాత సర్వ బాధా 

వరి తాశేవసావమ్” నని సామాన్యముగం 'జెప్పంబడ్న యర్థ 

వనే విశేపాకారముగం (బతిపాదించుచు, నాత్మ సత్యస్య 

రూప మని స్థిరపణ చి యుప ేశించుచున్నారు.. 

వ. వముజీయు లఘ్య్షతురోచ్చారణమా త్ర కాల బ్లు నిమేహంబు; 

అట్ట నిమేహంబులు పదునెనిమిది మైనం గాలీ, అపి ముప్ప 
జ 0 

దియెనం గళ అవి యన్ని యొనకా తకు 
యాల రా 

(చెండు మువాళా రంబు; అమ్మువాూ రం 
pen en 

మొన నహోోేరా(తింబులు గడచు; నయ్యహా:' “రా(తంబు 
యా 

లందు, శరీ కేం దియ( పాణాంతఃకరణుబులు స్వస్వవ్యాపా 

రంబులం జాలించి, తవుకుం గారణం బైన సుషు_వ్లిరూపా 

విద్యాంధ కారంబునందు లయంబు నొందు ; నప్పుడు 

జా[గత్స సప్పాత శకం బగు నఖిల్మపపంచంబు వాసనా 

రూపన్నూూతింబై పల్లన ప త పుష్ప నలాటు ఫల మూల 

శాఖోపశాఖాత కం 2 బయిన వటంబు, తషిీయబీజంబునందు 

నానావిధవర్ణరక్ష్ కం బయిన మయూరంబు; తదీయా౦డా౨ 

తర్దలంబునందు నున్న చందంబున నుండు; నిది నత పల్లి 

యం బన నొప్పు; కర్న నళకు జే కం 

బయ్యె; న్స్సర్ష క్ల కృష్ణాఖ్య పతుద్వయంబు మాసంబు; కబ్షడె పితృ 

"దేవతల కొక్క_దినం బగు నన్యాసద్యయంబు బుకొువు; 

బుత్ముతయం బయనంబు; దతీణో త్తర సంజ్ఞ కాయనద్వ 

యంబు హోాయనంబ్యు అది వేల్పుల కొక్క-దినం బగు; 

తద్దివస వార పఠు మాస (కముంబుచేత ద్వాదశ సహస 

వత్పరంబు శై లన కృత (తేతా ద్వాపర కలీయుగంబులు: 
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నాలుగుం జను; నయ్యుగచతుష్టయంబును మహాయుగం 
బని చెప్పుదురు. అవి డెబ్బదియొక్కటి మొన మన్వంత 
రంబు వెల్లు, నమ్య్శున్వతరంబులు పదునాలుగు చనిన 

నలువ కొక్క పగ లగు; నది చతుర్యుగసహ[ సపరిమి 
తంబు; ఆ హూటిలోం జతుర్లశ మను[పళయం౭బులు ననేక 
యుగాంతం్యపళయంబులు (పవ. ర్జించు;నవియు నై మి త్రిక 
పళ యం జ్ఞలాలు నవాంతర। పళయంబులు ననం (బసిద్ధంబు 
లగు జ్లేకీ దననంతభూతజాలంబులు నరిం చు నయ్యహరవ 
సానంబున [దుహీణుండు నిద్రించు నతనిని ద యన్య క్షం 
బనందగు; నందు (బహ్మాండంబునంగల సర్వ( పాణికోటివ్య 

వహోరం బుపరతం బగు; న_త్తణి మహాభూతంబులువూ[తం 
బు శేషీంచు; నది దై నందిన ప్రళయం జన విలసిల్లు; 

నయ్యజున కహాకిపరిమాణం బంతియ చేయి యగు; నట్టి 
దినసంఖ్య్యా[ క మంబు చెత శ తాబ్బంబులు చనిన శ తానం 
దుండు నాశంబు నొందు, నయ్యెడ మృత్యు చేనత సమ స్త 
జీవుల నొక్క_ వెట్టునం బరిమూార్చు; రుద్రుండు చిచ్చుకన్ను 

దెజచిమచాచు; నాదిత్యుండు పం డెండుమూ రులు గైకొని 
(ప కాఖించున వ్వేళం (బజ్వలజ్ఞ్వాలాభీలం బగుముహానలంబు 
జనియించి విశ్వవిశ్వంబు భన్మీభూతంబుగాం జేయు; స ప్త 
మారుతంబు లొక్క_చెట్ట వసరు. నవమేఘుంబు లుప్పతిల్లి. 
యమోఘంబు లే నాటు దివ్యవర్ష ౦బులు నుహావర్ష ౦బు 
వర్షించు; నందువలన సను _స్త సము[దంబులుం గలిసి 
యెకార్ల వం జై ముహానుహీనుండలంబు నా(కమించు; 
నంతట ధరణీచ[కం బమ్మహాసలిలమధ్యంబున మహకోద 
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నంబుల స్వల్పలోస్టపిండంబు విధంబున విరిసెడుం దపా 

కపిండం బొకతోయకణంబుం బీల్చినకై వడి బడబాగ్ని 
ఏ్బంభించి యమ్మహాంభొరాశళిం బాన ంబు సేయు; దీపం 

బును గాలి యార్పినభంగి నమ్మహో తేజోనుండలంబును 

మహావాయును దెగటార్చు; నమ్శుహోర్యుంరయూసమిరంబు 

నిరాభేయం బగుటంచేసి యంతరితంబునల గలయం దిరిగి 

యందు సుషు ప్రీ కియందు( ('బాణులవోలిక (మగ్గు; శు 

పం బయిన నంగి, [శో(తఠాపం బయినసంకల్పంబు 

(మింగిన _తేజింగున నయ్యా కాశంబు ముహామనంబు 

(గసించుం, బంచతి న్థాతసహితం బె న యమ్మహామాన 

సంబు ని దాసమయంబు గబళించువాడ్పున నహాంకా 

రంబు గజబళించు, నయ్యహంకృృతి ముహాబుద్ధి మెసంగు, 

నమ్మహోబుద్ధియె మహ _త్తత్వం బని చెప్పనొప్పు, నమహ 

_త్తత్యంబు నవ్య క్ర కంబు తనయందు విలీనంబు గావెంచి 

యడంచుకొను; నది మాయాఒవిద్యాఒవ్య క్ర క్ తము 

స్పుషు ప్తి క్స్ పకృ త్యానందాగిశ బవాచ్యం బయిన (పథా 

నంబు; అదియే (బహ్మ(ప్రశయం బగు నయ్యనాద్యనిర్వచ 
నీయాజ్ఞానంబు సద్దురూ _కృజీవేశ్వ రై. కజ్ఞానానుభవ సమ 

యంబున నభావం బగు; నదియే మహాప్రళయం బగు 

నిటి ట్టి నిశ్య నై నై మి త్రిక దై నందిన కల్పాంతేనుహాో[ ప్రశేయంబు 

లయం చే 'నొక్క_టిచేత బాధింపంబడక సా&ీ నై, వాని 

నన్నిటింజూచుచు భూత భ వివ్యద్వ రృమాన కాలంభులయం 

చేకతాపంబుగా నుండుటం జేసి స(దూపకుండ నగుదు నని 

యుపచేశించి వెండియు ని ట్లనియె. ౧౫౮ 
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టీ. మజీయుక- = ఇంతియ కాక్క లఘు - అక్షర - ఉచ్చారణ 

మాత - కాలంబు = ోవీకమ్మాతో భవే ద్ధ్రిస్వః”” అనుటవేత లేశ 
తామరవ సన్న పాటి సూదిమొనతో. దెగనంతటి పరమసూకు శ్రైకౌలము 
మ్మాతే యనయలుడును. అట్టె మూత కాలములో నుచ్చరింపంబడు వర్గ మునకు 

(నాస్వ్ర మని పేరు. ఇదియే లఘువర్షము. ఇట్టి యక్కొ_రము నుచ్చరించునం 
తేటికాలము నిమేవ మనంబడు - ననంగ6 గనురెప్ప పడునంతటి కాల 
మునకు నిమివ మని పేరు. అట్టి నిమేవంబులు = ఆ నియమ సములు పదుెని 

మిది వినక = పడియు నెనిమిదియు జరుగగా, కాష్ట = ఒక కాష్ట 

= వమూంయుపదులు 

కాంగా కళే = ఒక కళ యనంబడును; ఆవి=అద్రికళలు, అన్ని ఐనక్ = 

మూండుపద:లు జరుగలాగా కణంబు = ఒకక్షణ మగును అవి = అట్టి 

క్షణములుు, పం జెండు = పదియుశు “రెండ మయ్యె నేని మహూర్షం౦బు = 
అశ 

యన:.బడున్వు అవి = అహ్ కాస్థ్రల్కు ముప్పది - ఐనక్ 

ఒక ముహూర్త మనంబడున్యు ఆ ముహూర్తంబులు = రెండుగడియల కాల 

పరిమితి గల యై ముహూా _ర్తృముల్రు ముప్పది ఐనక = మూండుపదులు 

జరుగగా అహోర్శాతంబులు గడచుక = శేయుంబవ గును; ఆ - 
ఆహాోోేర్యాతంబులందుక = దివా రా_ తాత్మక మగు నాదివసమునందు, 

శరీర - ఇంద్రియ - (పాణ - అంతఃకరణంబులు = న్థూలబేవాయును, జూన 
కర్చేం దియములును, (పాణాది వాయువు లైదును మనోబుద్ధ్య హు కార 
ములును, స్వ - స్వ - వ్యాపారంబులక్ = తమ కమ చేష్టితములను (పను 

అను), చాలించి = మాని తమకుక = మేను మొదలగు వానికి కార 
జంబు = ఐన = మూల మగు, సుహు_ప్రిరూప - అవిద్యా అంధకారంబు 

నక్ = గాఢనిదాత్మక మయిన మూలాజ్ఞాన మనియెడు కటిక చీశటి. 
యందు, లఅయంబుక్ _ ఒందుక్ = అడంగయుండునవి యగున్యూ అప్టుశు= 

అట్లు విలీనము లగు తతిని, జగత్ - స్వప్న - ఆత్మకంబు - అగు=జ్యాగ 
దవస్థామయ మును స్వప్నావస్థా మయము నైన, అఖిల - (పపంచంబు = 
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సమ సలోక వ్యవహారమును, వాసనా - చూస = మ్మాతేంబు -ఐ = నం 

సారము మట్టునకు స్వమాపము గలదిమై, పల్లవ... వటంబుాపబ్లవ = 

చివుళ్ణును, పృత = పక్షములు పున = అలరుల్కు శలాటు = కసుగా 

యలు, పల = పంశ్లు, మూల = వేళ్లు, శాఖ = పెద్ద కొమ్మలు ఊపకాళశ్టి= 

చన్నకొమ్మాలు ఆక్మకంబు = అకారముగం గలదె ఐన + వటంబు = 

అగు మషాచెబు, తదీయ ఎవీజంబుళందుకొ = ఆ మస విర్తనము నందును, 

నానావిధ + వర్త + ర కంబు - ఐన + మయూరంబు = పెక్కూ_విథ 

ములు గల రంగులతో. గాడిన నెమ్మి, తదీయ + అండ 4 అంకహ్టోలంబు 
ళు 

నందుక = ఆ నెమిలియొక్క_ (గుడ్డులోని రసమునంద్కు ఉన్న + చందంబు 

నన్ = ఊండిన తీరున, ఊండుకొ = మూలాజ్ఞానములో నడంగి యవ్య క్త 

మై యుండున్యు ఇది = సుష వ్రయంద లి శా ఢకమన్సులో నెట్టు (పపంచ 

వ్యవ హార మడంగియుండుట, నిత్య్యప్రళయంబు = (పతిదినమును జరుగునది 

“గాన నిత్య! పళే యము ఆనక - ఒప్యకః =అని పలుక బఠుచున్న ది; మి 

ఆవాస్ + రాత + పంచదశకంబు ఆ పూర్వో క్షములెన డివససంజా గల 
అవి ర we 

కేయుంబవశ్ల యొక్క పదునైదు పక్ష్షంబు-అయ్యెక్ =ఒకప క మకయిడు 

న్యు శుక్చ_క్ళస్ల - ఆఖ్య -పక్న్ష - ద్వయంబు = కక్ష పవమనియు. గృ పక్ష 

మనియుం బేళ్టు గల రెండు పషేములు మాసంబు= ఒకనెల యగున్యు ఇదె= 

ఈ నెల, పీతృదేవతలవక జపీకరులగు వేల్పులకు, ఒక్క -గినం బు-అగన్ = 

ఒకరోజా అగును ఆ - మాస-ద్వయంబు =మి6వ6 జెప్పంబడెన కాలపరిమితి 

గల నెలలు రెండు, బుతువు=ఒకబుకు వవ(బశుమ్య బుతు -[తయంబు= 

ఇట్టి బుతువులయొక్కొ_ మూండు ఆయనంబు =అ మిన మనంఒడును దకీణ 

న తేర - సంజ్ఞక - అయనవ్య యంబు=దక్నీ గాయనము ఊఉ క్రరాయణమ 

అను పేళ్లు గల యయనములజంట, వోయనంబు = ఒకయేం 'డనయిడును 

అడి = అద్దియే(డు, వేబ్పులకుక = అమరులకు జక - దినంబు -_ 

ఆగక = “ఒకరో జగున్యు తత్ _దివస - వార - పక్ష - మాస - (క్రమం 
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బుచేతకొ = దేవమానమునుబ ట్ల సూర్యో కపరిమితి గల యహోో రా త్రాత్ర 

కములగు తోజులయు, నాది త్యాదివారములయం, శుక్షకృష్ణ్టపకములయు 

ఇలలయుం బరిమితివలన, ద్వాదశ - సవ్యాస - వతృ్సరంబులు ఐ = ఈ 

రగాఅువేల సంవత్సరములు జరుగగా కృత - (కేతా - ద్వాపర - కలి. 

యుగంబులు = కృతయుగము (లేతాయుగము చ్వాపరయుగము కలియు 
ము ననయడు యుగములు నాలుగుక = నాల్లును చనుక్ జ నడచును, 

ఆయుగ - చతుషస్ట్రయంబును = అదియుగముల నాల్లిటిని మహాయుగంబుం 

అని _ చెప్పుదురు = ఒకమహాయుగ మళ విలుతుర్యు అవి = అట్టి మహో 

యుగములు డెబ్బదియొకటి ఏఐనకొ = ఏడుపదులబుం చై నొకటియుం 

mer, మన్వంతరంబు = వెల్లుక = ఒక మన్వంతరము జరుగును; ఆ 

మన్వంతేరంబులు = అద్ద మన్న ంకేరములు, పదునాల్లు - వనినక = ఒక 

పదియును నాలుగును కాలా, నలువకుక్ = చతురాననునకు, ఒకు - 

పగలు _ అగుక = ఒకదివనస మగును ఆది = ఆపగల్కు చతుర్ - యుగ- 

నవ్యాస - పరిమితంబు = పూర్యో కము లగు నాలుగు యుగములయొక 

యొక వేయి పరిమితిగం గలది. ఆ పగటిలోక్=నబమువయొక్క యాదివసము 

నందు చతుర్దశ + మను 4 (సళయంబులు = పదునలువురగు స్వాయం 

భువుండు మొదలగు మనువులయొక్క_. విలయముల్సు అనేక + యుగ + 

ఆంతర 4 (పశ యంబులును = లెక్కలేని యంగములయొక నడిపట్టుల 

యందు జరిగడు విలయములును, (పవ _ర్డించుక = సంభవించును అవి = 

అట్టి (పళయములు, నైమిత్తిక + (పళయంబులు = ఒక్కొక మనువు గతిం 

చుట యను నిమిత్త మునుబట్టి జరుగుటం జేసీ నైమి త్రిక పళయము లనియు, 

ఆవాంకర్ + (పళీయమయులు = ఆయా యుగములయొక్క్ళొ. యంతర 

ములయందు (సంధులయంద్యు జరుగనవి గాన, అవాంతర (ప్రళయము 

అనియు, (్రనీద్ధంబు బు - అగుక ఇ (కమముగం (అఖ్యాతము లై నమ్మి 

అనయా మను[పళ యములకు నిమి త్తికము లనియు,  యుగాంతర( ప్రళయ 
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ములకు నవాంతర పళ యము అనియుం (బసిద్ధి కలదనుట్య ఆంనుక్ జ 

అ్టే (పళ్లేయముల "రంటియందును, అనంత 4 భూక + జాతములు ఆ 

ఇక్షు లగు జంతువులయొక్క్చా సమూహములు, నశించుకొ = సమయున్యు 

ఆ + అవాస్ + అవసానంబునక = అద్ద పగటి కడపటను, [(దుహిణుం 

చు = నలువ, న్మిదించుక్ = పరుండును; అతేని4ని ద = & నఖుజ యొక... 

*దుర్క అవ్వ కంబు-అనన్-తగక = నము సజీవకోటులును పమతమ కర 
ట్ స ణీ 

వాసనలతోగూడి మూలాజ్తానమువం దుండునపుడు విలీనము. వ్య కములు 

గాక యుండునుగాన నవ్య కానస్ట యన నొప్వును; ఆందుక్ = అటే 
రది క న 

_శువ్వక్తదశయందు, (బ్రహ్మాండం బునం గల = (బహ్మోండయులో నంతటి 

నున్న, సక 4 పొణికోటి + న్యవహారంబులు = సమ స జీవకోతటుల్ర 
భా .-. అలానే 

యొక్క వ్యాపానములు, ఉపరతంబులు - అగుక = ఏరమింపణబడీనవి 

"యగును ఆ | తటతికౌ = అగ కాలమునం౦ను, మహోభూకేం బులు మాతం 

బు కా పుడమి ద లగు చ_దుభూకి ములు మ్మాఠే ఘు, శేసించుక' = కొటి 

నడి యుండును అది = నలునయొక్క_ యా నిదుక్క నందిన + (పళ 

యంబు జ (బవ్నాయొక్క (పతికోజునను జకుగునదె గాన చెనందిన్మ పళ 

యము అనక - విలనీల్లుక్ = అనంబడుచుండును; ఆ + అజునవక = 

ఆ నలువేకు, అవాన్ - పరిమాణంబు - అంతి - ఆ = పగటియొకి ). పరి 

మితి యెంత గలదో యంతియి, నేయి - అగు = రాతికియొుక పరి 

మిడియు చె యున్న ది ఆజ్ఞ - గిన = సంఖ్యా - (శ్రమంబువేకక ణు 

దివారా(_తాత్న్మకమగు నా దినములయొకశ్ళా 'లెక్కనుబ్బ, తప్త అబ్వం 

బులు = నూజుసంవత్సరముల్సు చనినక = అతిశమింపలటా కతా 

నందుండు జ నలువ) నాశంబు := అంతేమున్నా ఒందుక అ గాంచుక్యు 

ఆ - ఎడకొ = అటి సమయమునందు, మృగ్యువు = మృక్యుదేవత, 

సమ స్త _ జీవులక్ = చేరతేనుల చెల్ల, ఒక్క ప్ప్టైనక = ఒకసారి? స్వే 

పరిమార్చున్ = సంవారించున్యు ర్యుదుండు = వరూపాతుంయు. చిచ్చు 

48 
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కన్నుక్ = అగ్నిరూపమగు మూ౭డవనయనమున్కు తెజిచి = ఎత్త 
చూచుక్ = పరికించును; ఆదిత్యుండు = వేవెలుయగు పం|డెండు _ 

మూర్తులు = వివస్వంతుండు, అర్యముండు వూవణుండు, త్వష్ట సవిత, 

భగుడు, ధాత, విధాత, వరుణుడు, మిత్రుడు, క్యకుండు, ఊరు(కముడు 

నను ద్యాదళ సంఖ్యగల యాపములను, కె కొని = పూని [ప కాళించుకొ = 

దేదీష్యమాను. డగును; ఆ = వేళక = ఆ సమయమునందు, (పజ్వలత్ _ 

జ్వాలా - ఆల్ఫీలంబు = మిగుల మండుచున్న మంటల చేర నడలునొలుష్ర 

చున్నది అగు - మహానలంబు = వినట్టి పెద్దవహి ౩ జెనియిరిచి = పొడమ్లి, 

విశ్వ _ విశ్ళంబుక్ = సమస్త (ప్రపంచమును, భన్మీభూతంబు _ కాకా 

చేయును = బూడిద యగునట్లు కావించును స ప్త = మారుళంబులు = 

[పనవాము - ఆవపవాము - ఈద్యవాము - సంనవాము - నివపాము - (పతి 

సవాము - పరానవాము - అను (పనిద్ధంబు అగు చేడు "పెను-గాలులు, 

ఒక్క. - పెట్టునక్ = ఉఊవ్వెత్తుగు విసరుక = రువ్వునుు నవ - మేళం 

బులు = ఆవర్తము - సంవర్తము - పుష్కరము - (దోణము _ కాలము _ 

నీలము - అరుణము - తమస్సు = వారుణము _ అను "పేళ్టు “ల తొమ్మిది 

మహామేఘములున్కు ఉప్పతిల్లి = చెచ్చు రేగి అమోఘంబులు - ఐ= 

రిక్తవోసివియె నూబు - దివ్య - వర్థంబులు = దేవమానయుచే నగు 
నూెటండ్లు, మహావర్ష ౦బుక = పెనువానను, వర్షి చుక్ = కురియును, 
ఆందువలనక = ఆ పెనువర్షము చేత, సప్త - సమ్మదంబులును = ఏడు 
కడలులున్కు కలసీ = కూడి, ఏక - అర్గవంబు - ఐ= ఒక్కు_టియగు పెను 

సంద మయి మవాత్ - మహీమండలంబు = వప్రలమగు భూగోళము 

నంతన్కు ఆక్రమించుక్ = (క మ్ముకొనున్వు అంతటక౯- = తరువాతను, 
ధరణీ - చ్యకంబు = ధరాతలము, ఆ = మవాత్ - సలిల - మధ్యంబు 
నన్ = ఏకార్షవరూప మగు నా గొప్ప నీటియొక్క. నడిపట్టున్స మవాత్ - 
ఉదకంబులక్ = లావునీళ్ళయందు, స్వల్చ - లోష్ట - పిండంబు - విధం 
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బునక్ = చిన్న మట్టియుండవడువున, విరిసి _ చెనున్ = విచ్చి నళించున్యు 

తప అయిస్ - వీిండంబు = ఎజ్జగం శాలిన యినుప కెఆడు, ఒక _ 

కోయ - కణంబుక్ = ఒక చిన్న నీతి చుక్కొ_ను, పీల్చిన - కై వడికా = 

ఇంకించు పగిదిని, బడబ - అగ్ని = బడబానలము, విజృంభించి = (పజ 

కిల్లి, ఆ - మవాత్ - అంభోరాశిక = అట్టి ఏకార్షనమువ, పానంబు 

చేయుకొ = | తొగున్వు వీపంబుక్ = దివ్వెను గాలి = నాయువు, 

ఆర్పిన - భంగిక = ఆజుప్రరీతిని, ఆ-మనాక్ _ తేజ్ _ మండ 

లంబుక = బడబొనలమూప మగు నా గొప్ప వహి హ్నామండలమును మహో 

వాయువు = గొప్పవాయువు, తెగటార్నుక్ = వాఠరమువేయునుు ఆ - 

మవాత్ - యుంయోూనమోరంబు = అట్టి గొప్ప యుంర్లూమారుకేము, నితా 

"థఛయంబు - అగుటంజేని = పట్టు వాలనిది యగుటేక, ఆంవరిత్నం 

బునకొ = నింగయందు కలయక - తిరగి = అంకటను నమ్మం, 

అందుక = ఆ మింటియందు, నుషు కయందుక = గాటఫునిదురలో, 

(పాణుల - పోలికక౯ొా = చేతనులపగివిని, (మస్తక = విలీనమగపశు; శబ్ద 

రూపంబు - ఐన - నింగిక = చప్పుడు గుణముగం గల యాకసముళ, 

శో_త్రరూపంబు - ఐన - సంకల్పంబు = (శవ ణేందియాత్మక మగు చి౩ 

వృ త్తివిశేషము, [మింగిన - 'తెజింగునక్ = (గసించిన రీతిని, ఆ - ఆకా 

శరిబుక్ = అద్ద గొప్పమింటిని మహామనంబు = సమష్టిరూపమగం గొప్ప 

మనస్సు, గ్రసీంచుక = కబళించును, పంచ - కళా = పహికంబు = 

శబ్దము స్పర్శము రూపము రసము గంధము ననంబడు నాశకాశాన పంచ 

భూతములకు గుణ ములున్వు [శో తాది జ్ఞా నేం్యదియ పంచకమునకు విషయ 

ములును నగు తన్నా(త లై దింటితో. నలిసినట్టి ఆ - మవాత్ - మాన 

నంబునకొ = సమహ్ర్ర్యాక ళీ మగు నా గొప్ప జెందమును, నిదాసమ 

యంబు = సుషు_ప్త్యవ స్థ, కబళించు - చాడ్బ్చునక = [గసించెడు విధ 

మును అవాంకారంబు = సమష్ట్యృఖిమానరూప మగు నవాంళారము, కొబ 
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శించుక' = అరగించును, ఆ - అవాంక్ళతిక = అట్టి యవాంకారమున్స, 

= సనుస్టి మనిన, మెసంగుక = తినున్తు ఆ _ కువాన్ _ 

ద్ జయత నె న్న త ల న బుస ఏ = ఆ సరుష్టి బుస్టియే, మసాత్త త్త (0బు - అని = నువ క్తత్త్య 

మనుచు, చెప్పక జూ ఒప్పుక్ = పలుక బడుచున్నది; ఆ - మహా క్తత్త్య్వం 

జ ల న ఇ" మా అ బుక్ =బుట్టి మసి బుద్ధిని, అవ్య కంబు = మూల్యపకృతి, తేనయందుకొ = 

తనలోపలన్సు విలీనంబుక = లీన మైనదానినిగ కావించి = జేసి అడుచి 

కొనుడ = అణయగందొొకి, కొనును అది = మూల్మపక్ళతి, మాయా. 

అవిద్యా - అవ్యక్త - తేమస్ - నుసష్టి - పకృతి - ఆనంద - ఆడి. 

వడు - వాభ్యంబు = మొయయు నవిదృ్యయు నవ్య కము తమను సుషు వీ 
Pa గ్ర తీ అతనే న్ వానో 

| పకృతి ఆవందమయకోశ ము అను మొదలగు పవములవేత( జెప్పంపగినది, 

నిన - (పధానంబు = అగునప్టే పధానము, అది - ఏ = ఆ (పధానమే, 

(వ్మాపళ యంబు - అగుక్ = నలువ మొక్క (ప్రళయ మన:బడును. ఆ 

ఆనాడి = అనిర్వచనీయ య అజ్ఞానంబు = తన కొక కారణము లేనిదియు 

నివదని నుడువుటకు నలనుపడనిది యు నగు మాలాజాన మనంబడు నామహా 
దు 

1 మాయ, సత్ ...సమయంబునక్ - నత్ - గురు = కూ గముండగు. దేశి 

శేందునిచేక, ఉక్త = బోధింపంబడేన్న జీన = అవిద్యోపాధివం డగు 

జీవాతు ష్మశకను, ఈశ్వరమాయో పాధికుండగు నీళ్ళ రునకున్సు నక్ష = ఆ 

యుపాధుల విలయమునలనం గలుగు నేకత్వమయ యొక్క, జ్ఞాన = 
శెలిఏియొక్కు., అనుభవ _ సమయింబునకొ = అపరోవముగ గోచర 

మగు తతీని, అభానంబు - అగ౯ = లేనిది యగును (సమయూను), 

ఆడి-ఎ = అక్టి మూలాజానము నళించుటయ, మహో పళయంబు - 

జనులు ఆఅ మనసో [ప్రళయ మనంబడు వ; ఇట్టి - నిత్య - నెమి తిక - 

వైనందివ - కల్చాంత _ నుహా పళ యములయందుక్ = _ఇట్టు చెప్పం 

బడిన లశ్నణములు గల నిత్య పళయము సామి తిక (ప్రళయము దెనందిన 
. (Pe mam పటు 

(వళ్లయము కల్పాంత (ప్రళయము మహో (పళయము నను నైదు విధము, 
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లగు వళయములయందుంగూడ, ఏను = అన్నత్న్రత్య మెక వేద్చుండ నగు 

వ. ఒక్కు_టి చేతన్ = ఆ (పళ యములలో నే యొక్క దాని చేకను, 

జాధింపళ - పడక = జబాధ్యమానుండను గాక్క సాకీని _ ఐ = సర్వ 

సాక్ నగనుచ్చు గానిక్ - అన్ని ంట్క్ - చూచుచున్ = ఆ (పళేయ యుల 

నెడింటీని గనంగొనుచు, భూత - భ వివ్యుత్ - వర్తమాన _ కాలంబుల 

యంద.న్ = కడచినట్టియు రా(గలక్టియు నడచు చున్న జ్లైయు కాలవిే 

ములయంద్భు వీకరాపంబుగాక = ఏమార్చును లేక యేకస్వహప 

ములో ఉఊంకుటంజేసీ = ఉన్న వాడ నగుట చేత సత్ _ మూపకండను _ 

అగుదుక = సక్యమణ స్వరూపము గలవాండను ఐతిని, ఆని = ఈణీతిన్సి 

1 ఉపజేకశింఏ = ఆక్మ్మవం గబ సత్యత్వమును బోధించి వెండే.యుక 

ఇంకను, ఇట్టు - అనియెక్ = ఈ తీరున బలికెను, 

తాం “అస్టాదళ నమేషాస్తు కాష్టా (తింశస్తు తాః కలా | తాస్తు 

తింకళ్ట ఆ కేతు మహూర్లో చ్వాదశా న్రియాం | కేతు (త్రింశ దవే 

ర్మాతః పస్తే దశ పంచచి” అనుట'జేక నొకలఘువర్ష ఎ నుళ్చంచెతు 

నంతటికాల మొక నిముస మనంఖబడు; నజ నిముసముబు పదునెనిమిది 

కాలగా నొక కాస్థ యనబడును. అట్పకాస్టలు ముప్పది కాలా నెకకతే 

యనంబడును. ఆ కళలు ముప్పది కాంగా నొకతణ మగును. ఆ క్షణ 

ములు ఈరా యేన నొకముహరార్త మగును. ఆ ముహూర్తములు ముప్పది 

యైన శేయుంబనళ్లు రెండునుం చెల్లును. దివా రా తాళ్శక మగు “ దివన 

ములోం (బతి పాణియు. బపలు నాలుగు యామములును వ్యాయామ 

'వేసిచేసీ యలయలూా వేలను (పాణులమయొక్క కోరీరము ఇం డెయములు 

నంతఃకరణము మొదలగునవి తమతమ పనులను విడిచి తమక మూలకారణ 

మగు సుషుస్త్యవస్థ యనంబడెడు నజ్ఞానమునందు. విశ్రమించును.. అట్టి 
యవస్థలో మెలశువ కల యను నీ "రెండనస్థలలో నందు (బవ క్రింపబకు 

చితృవృత్తులు మ్మాతము తమతమ వూర్వసంసా్య-రములతో మత్జేవి త్తినము 
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నందు స్వామ్య చెట్టు అణంగియున్నట్లును సెక్కు_రంగులు గల ెమిలి 

(గుక్తులోని రసమునందు నున్నట్లు నిమిడి యడ మడి యుండును. ఇట్లు 
mR య - ధి 

(పతిగినమునందును శరీరాదులు సుషు శీయందు చలనము లేక యుండుట 

నిజం) పకయ నునంబడును. 
1 
mre 

నబి త్రికవృళ చొన్వవావము. 
(sR [ann +) 

వగు న్య్టాముతువులు మూడైన నొకయయన మనంబడును, 'దక్షీణాయనవ 

ను_రాయూాము ననురెండయనములు కాలా నొక యేల డగును, ఈ సం 

తరము చేవతలకు నెళదినసం ఒగును. దేవమానము చే నగు నా దివసములు 

వారముల పక్షములు మానములు నను కాల్మకమమునుబ్ట ఈరాజు వేం 

రంగు కాయ నృత ముగము (తేతాయుగము ద్యాపర యుగము కలి 

యుగము నను నాలుగుయుగము లగును, ఈ నాలుగుయాుగములుం గలసీ 

యొక మహాయుగ మనంబడును. ఈ మహాయుగములు ఏడుపదులపె నెకటి 

(ఏక సతీ కాయగా) నొక మన్వంతరము గతించును, ఇట్టి మన్వంతరములు 

చతుర్దశ సంఖ్యాకములు జరుగలగా6 జతుర్ముఖునకు నొకయవాం బగును, 

ఆ పగలు వేయి మహాయుగముల పరిమాణము గలద్బి నలువయొక.. ఈ 

పగటి యంద: బదునలువురు మనువులయొక (పళయంబులును యుగముల 

యొక్క నశిపట్టునం జరి గడు పెక్కులగు (పళయములును సంభవించును. 

ఈ [(పళయములక్షుం [గమముగ నైమిత్తిక (ప్రళయము లనియు నవాంతేర 

[ప్రళయము లనియుం (బనిద్ధి గలదు. ఈగ్యపళయములందు నపరిమిత ముగ 

_(బొణికోబ్లు సమయుచుండున్వు అట్టి పగటి కడపటను జతుర్ముఖుండు నిదు 

రవోవును; ఆ నిదురకు నవ్య క్త మని పేరు. అట్టి యతని నిదురలో (బహ్మాం 

జమునం దున్న సకలజీవరాసులయొక్క_ వ్యాపారము లన్నియు నిలిచి 
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స్రోవరు. ఆ సమయమునందు బుడమి మెదలగు మహాభూతము ఐదు 

మా(త్రయు గొజవడీియుం౦ండును, (బవ్నాయొక్క యా నువు న్యే కొనందిన 

(ప్రళయ మవంబడును;ు. (బవ్శ్మాయొక్క యా పగ లెంకెపరిమితి గలదో 

ర్మాతియు నంతియ పరిమాణము గల దై యుం౦ండున్వు నలువయొక్కా యా దిన 

సముల 'అక్క్టానుబ్టై నూఅంత్లు కాలా నాచతుక్నూఖుండు మృళనెందును 

అప్పుడు మృత్యుదేవత (పాణికోటులనెపై నొకసారిగనే [మింఫ్ట్ వేయును 

(సంవారించును. మహారు్ముదుండు వపహ్నిమయమగు తనమూండవకొన్ను ను 

తెజచి పరికించును. సూర్యుండు తన యీోకరాలు మూపులం బూని 

యువ్ర్స్తుండగును, ఆ సమయమునందు మిక్షు.టయుగ మండుచున్న మంట 

లచే నడలు పు్ట[్టంచు చున్న గొప్పయగ్గి పుట్టి నమస్త్మ్యపపంగమునా 

బూడిద యగునట్టు చేయును, పెనుగాలులు కేచున్యు ఊవ్వెక్తుగ వీచును; 

తమ్మి సుమమయులు పెచ్చు లేంగి యెడలేక జేవవూ నమువే రూెటండ్లు 

గొప్పవానం గురియును ఆ వర్ష ముచేత నేడు కడలుజణం నాచ్ యొక 

చపినుగడలి యగుచుం బుడమిపట్టు చెల్లం (గమ్ముకొనును. వీమ్మట 

భూమండలం ఖా పెను నీటినడునును "పెస్ట నీన్లలోో చిన్నమ్మ్టేయుండనడు 

వున విచ్చిపోవున్యు వెజ్టగం గాల్బంబడిన యినుపకజిడు తేనమో(ద పడిన 

చిన్ననీటిచినుకు నాశ్చెడు పశిదిని జాజ్బుల్యమాన మగు బడచానఐవు 

(పజ్వరిల్లి యా యేకారనమును _కౌగివై చును, సెనుగాలి దివ్వె నార్చు 

రీతి నా గొప్ప బడబాగ్ని హో, త్రమును పళయవాయువ్రు లేచి నశింప 

జేయును. కల్పాంకమందలి యా రుంయపూమారుతము పట్టు చాలని దగుట 

'జేత చాక సమందంతేటను (దిమ్మరి సుషు ప్ప బ్రవస్టయందు జీవరాసు లడగుళ 

నట్టు మహాకాశమునందు విలీనమగును. చప్పుడు నిజధర్మాముగ6 గలయాక న 

మును (శవణేం్యదియాత్మక మగు చి త్పవృ త్తివి శేషము తనలో. గొనునట్లు 

సమష్టి మానస మహాకాశమును గబలించును. శబ్దము మొదలగు భూత 

తన్మాత్ర లెదింటితోం గూడిన యా సమష్టి మనస్సును సుప ప్త శ్రివస్టల 
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లోంగొనినట్టు అవాంకార మా మనస్సును దనలో విలీన యు౭కేసీకనును, 

ఆ యవాంకార మును మహా త్త త్త గములోనగుళ్యు సమష్టి బుషమే మహా 

త్తి ప్ పంబినంబమును, ఆ మవా ల్పెత్వమును నవ్య క్షంబు తనలోంగొని యడంచి 

శ్రనును. ఆ సమప్టి బుద్ధి, మాయయు నవిద్యయు నవ్య కము తమస్సు 

క్సుషు వీ (పకృతి యానం నమయకోశము మూలాజ్ఞ్జునము. నను మొదలగు 

పదములేం బలుకంబడు [పథాన మగును, ఈ|పధాన'మే ట్రహ్మ పళయ 

మఘనంబడున్వు, అట ముదలుశకేనిడియు నిట్టిదట్టుదని చెప్పుటకు వీలులేని]ియు 

నగు మూలాజ్ఞానము, మయోగ్యుండగు జేశికేం్యదుని-చే నుపదేశిం పంబుడిన 

జీవా వాళ్శకునుం బరమాత్మకును6 గల యేకత్వమును జ్ఞ జూనముచే ననుభవిఎవెడు 

తతి నశించును, అపరోతుజ్ఞు నానుభవ మునే ను మూలా జ్ఞూన' సు నళం 

చుటయే మహా పళ య మన(బుడును. ఇషు చెప్పబడిన లక్షణ సులు గల 

నిత్య పళయను. నందు గాని నైమి త్తీకపళయమయునందుం గాని వైనందిన పళ 

యమునందు:-గాని (బవ్మాపళ యమునందు. గాని యాత్యంతిక ప పళయము 

నందుగాని నేను ఈ మెదు (పళయములలో నే యొకడానిచేత నైనను 

వాధింపంబడువాండను గాక (దస్టనగుచు న్నాపళీయముల నన్నింటిని బి 

కించుచు గతిం చినట్టైయు రాంబోవునట్టియు. వడచుచున్నకట్టియు కాలవిశే 

ములయందు నొక్కస్వహాపము గలవాడనై యున్నవాండ నగుట చేత, 

షేను సత్యస్పరూపుండ నైతిని - అని బోధించి (శీరామచం[దుండు వానుమం 

కునిచో మరల నీరీతిని వచియిం'చెను. ౧౫౮ 

అవ. ఇట్లు ఆత్నుకుం గల తి కాలా బాధ్య సత్యస్వరూప 

త్వమును (బతివాదించి, యిక జిన్మయత్వము నుపచేకించు 

చున్నారు రొండు సీసపద్యముల వేతను:__ 

నీ, ఇది ఘటం బది పటం 4 బిడి గృహం విది కుడ్య 

మిది యరణ్యము శైల శ మిది యటంచు 
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నిది భూమి యిది జలం $ బితండు వై శానరుం 

డిది గాలి యాకసం $ విడి యటంచు 

నితండు దివాకరుం 4 డితండు నిశాకరుం 

డివి తారలు (గవాంబు $ లివి యటంచు 

నివి యచేతనములు 1 నివి చేతనము లంను 

నితల డాతం డతం డితళచే నటంచు 

శే. నరయ నాకంశు భిన్నంబు * వై జడంబు 

లై న బావ్యాపచార్గసంకహతుల నెల్ల 

సాధనము లేక యెజిలగెడి $ సామీ సట 

నేను చిదూపకు:డ నుమ్ము $ వానరేర్మద ! ౧౫౯ 

ట్రీ వానర - ఇంద = ఓ మర్కుటో త్తమా, ఇది ఘటంబు = 

ఈ కనయడునది కడవ, ఇది పటంబు = ఇయ్యది నలువ ఇని బృవాంబు = 

ఈయది యిల్లు ఇదె కుడ్యము = ఇవె గోడ, ఇది అరణ్య ను = ఇయ్యది 

యడవ్వి శైలము ఇది = ఇది పర్వతము, అటంచుక- = అనియును ఇది 

భూమి = ఇయ్యది ఫుడమి ఇది జలంబు = ఇది యుదకము ఇతడు 

వె వె శ్వానరుండు = ఈతం డగ్నిహో తుండు, ఇది గాలి = ఇది మారు 

తమ్సు ఇది ఆకసంబు = ఇయ్యది మిన్ను, అఆఅటంచుక = అశయును, 

ఇతండు దివాకరుండు = ఈతండు భాస్కరుడు, ఇతంయ నిశాక రుంశు - 

ఇళండు కలువలెపంయయ, ఇవి తారలు = ఇవి రిక్కృాలు (గవాంబులు ఇవిజా 

'ఇయ్యని (గవానులు, అటంచుక = అనియున్కు ఇవి అచేతవములు = 

ఇయ్యవి (పాణములేని వస్తువులు, ఇవి చేశనయలు = ఈయవి వైతవ్యము 

గలవి అంచుక్ = అనియుశ్కు ఇతండు ఆకండు = వీ(డు వాడు, 

ఆతడు ఇతడు = వాడు వీండ్కు ఏను = నేను అటంచుక =.ఆని 

యును, అరయక్ = సదసద్వి వేకముే నాలో-చింపలా, నాకంటె? = 
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పరమాత్నుండ నగు నాకంళ్షు, భిన్నంబులు ఐ = పేజలగుచు, జడంబులు 

ఐన = నిర్టివము లగు బావ్యా - పదార్థ - సంవాతులక - ప్లుకొ = 

ఆత్మకు "శేషభూతము బయి గోచరము లగు మువాడెొది కార్యక రణముల 

సంఘాత మంతయును, సాధనములేక = తౌను వానిని (గహించుటక; 

దగిన యుపకరణ మేదియును లేకయె, ఎజిలెడి - సావీ౯ = తెలిసి 

కొనుచుండు (దష్టను, అవటకొ = అము యుండుటచేక, నేను = పళ 

మాళత్ళుండ నగు చేను చిత్ + మూపకుండకొ సుర = బోధస్వరూప్పండ 

నెతిని సుమో, 

తా. కడవ వలువ యిల్లు గోడ యడవి కొండలు మొదలగునవియు, 

పృథివ్యాప స్తేబో వాయ్యాకాశములున్కు పంచమహాభూతములున్కు సూర్య 

చందులు నక్షత్రములు (గవాములున్యు పెక్ష్కేల, స్థావర జంగమాత్మకము 

లెన సకలపదార్థములును, వీండు వాండు నేను తాను అను వ్యవహారమునకో 

విషయములయిన యా యా యుపాధులును లోనుగాం గలయట్టి యాత్శకు 

వేజయి. నివములై యాత్మక శేనభూతము లై గోదరయలగు కార్య 

కరణవర్షయు నంతయు నే యుపకరణమును లేక, స్వతం[తమై తెలిసి 

కొనుచున్న సర్వసాక్షీ యగుట చేత నాక్ళజ్ఞానస్వయాప మగుట సిద్ధము. 

సీ, ఇది శరీరం బిది ఈ యిందియదశకంబు 
లివి పంచవిషయంబు శ లిదియ (పాణ 

మిది వునం విడి చిత్త$ మిది యహాంకారం౦బు 

నిది బుద్ధి యిది విద్య శ యిది యవిద్య 

యిది కావు మిది [కోధ $ మిడి లోభ మిది మోహా 
మిడి మహాోనుత్సర ౫ మిది మదంబు 

నిది జాగరము న్వప్న $ మిది సుమ ప్రి తురీయ 

మిది యిది యనుచు నాశయెదురం దోచు 



పద్య-౧౬-౦.] టీకా కాత్సర్యవి శేపార్థ సహితము. 92 

స, నాంతరపదార్థముల నెల్ల $ ననవరతము 

సాధనం బేమియును లేక $ సావీ, నగుచు 

నే నెటుంగుదు గావున $ నిత్యవిమల 

చిత్స్వ్వరూపుండ నగుదు రాశజితవివార, ౧౬౦ 

టీ. రాజిత 4 విచార = ఒప్పీద మగు సదసద్వివేచన గల 

మారుతీ ఇది - శరీరంబు = ఇది మేను, ఇది - యిరయదియదశకందు = 
[శవణాదులగు కై నేం్యద్రియము చైదును వాగాదులగు క ర్మేర్మదియము 

లైదునుం గలస్ ముం[డియములపది ముది ఇవి సంచవిషయంబులు = 

ఇయ్యవి శబ్దము మొదలగు వైదువిషయముల్సు ఇది - అ - [పాణము జ 

(పాణకేబ్ది మపానాదులకు నుపలకృకము గాన నియ్యది [పాణాదివాయు 

పంచకము మనంబు = డెందము ఇది = సంశయాత్నక మగు న్నిడె, 

చిశ్తము = చిల్త్ మను నంతఃకరణభాగము, ఇది = చలనరూపమన నదె, 

ఇది అవాంకారంబు = అవాంకృతి యనునది ఇది = ఇషు డేహోదుల 

యందు నఖిమానరూప మైనది, బుద్ధి = మతి, ఇది = ఇసు నిశ్చయాత్మక 

మైనది విద్య = విద్య యనునద్కె ఇది = ఇట్లు సదసక్తులయొక్క_. యెటుక 

యె యున్నది, అవిద్య = అవిద్య యనునది ఇది = ఇష్లు _(ొంకికాప 

మగు నజ్ఞానమై యున్నది. కామము = కామమనునద్కె ఇది = ఇదె 

(ఫు త్రఫమిత్రకళ (తాదులైపె కోరిక), (కోధము = కోపము ఇది = ఇప్ప 

లక్షణము గలది లోభము = లౌభ్యము, ఇదె = ఇద్దిది మోవాము = 

మూఢత్వము, ఇదె = ఇట్టద్వి మహామత్చ్సరము = గొప్ప మాత్సర్యము 

ఇది = ఈవిధ మైనది, మదంబు = దర్పము, ఇది = గర్భయాపమయినది, 

| 

జాగరము = మెలకువ ఇది = ఏ తాదృశమయినది, స్వప్నము = కల్క 

ఇది = ఈతీరున నుండునది సుషుప్తి = మిక్కు_టంపు నిదుర ఇది ఆ 

ఇట్టిది, తురీయము = తుర్యావస్థ, ఇది = ఏతాదృశము, అనుచుక' = అన్ని 
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నా - ఎదురక్ = నాయొక్క (ఆత్మయొక్క) మంగటను, తోంచ్చుకా. 
ఆంకర్ - పదార్థ్యములక్ - జా తోపట్టుచున్న యాభ్యంతరములన్స వస్తు 

వులను ఎలక్ = అన్ని 6టిని, అనవరతముకో = నిత్యమున్ను సాధనంబు _ 

పీమియుకొ లేక = ఉపకరణ మెద్దియు నక్కొ_జులేక్క సాకీని _ అగుచుకాా 
క నుంగొనువాండ నె, ఏను - ఎజుంగుదుకొ = పరమాత్ముండ నగు సే 

చెలిసికొనుచున్నా ను, కావునక్ = ఇమ్లు సర్యసాక్షి నగుటవేశ్ర, నిత్య _ 

విమల - చిత్ _ స్వరూఫుండను = సత్యమును బరికున్ణమ నగు జ్ఞానము 
స్వరూపము గలవాండను అగుదుక్ = అయియు న్నాను, 

నా శరీర్మత య మిడ్జాన్కె పది తెజింగులం గల జ్ఞూనక ర్భేం| దియము 
లివి ఇర్యదియార్థము లగు శజ్చాదు లివి (సాణాష౬.పొన వ్యానోదాన 
సమానము లను వాయువు లదు నివి; సంశయాక్షకమగు మనస్సుయొక్క. 
స్వరూప మివిధ మయినది చల నాత్మకమగు చి త్తమయొక్మ్ళ_ లక్షణ 
మి కెజంపన నుండును; చేహాదులయందు నభిమానమాప మగు నవాంకృృత్రి జ 

= | 
wa అ మ, యో వైయున్నది; నిశ్చయాత్మికయగు బుద్దియొక్కు_ సమాస మిట్టి ది; 

జ్ఞాన యుయొక యు నజ్జ్వానముయొక్మయు స్వమాపము లివి యై యున్నవి, 
కామ, కేధలో భ మోహమద మాత్సర్యము లను నరిషడ్వర్ష మ స్వరూ 
పరు గలడ్వి మెలకువ కల గాఢన్మిద తుర్య్గము నను నవసలు నాలుగ బ్ థి నివి జని యిట్లు సక్యవ్యాపక మగు నాక ్మకు నభిముఖముగ నుండి చూప 
సైడు నాంతరధర్మమాపము లగు గుణగణములను నిరంతరమును వేజోక 
సాధనము నపేతీ ంపక్క వాని కన్నిటికిని సాతమ యాత "తెలినీకాన్న 

' cs 9 క 33 చుండును వున నిత్యత్వం తద్యస్యా స్త్రి తన్నిత్యం సత్యమ్ " అను నళి 
యు కవచన మువలన నిత్యతృమునకు పెజయది యె సత్యత్వ్యయు 'లేదుగాన. అటి 

ర 

సత్య యును6 జరిశుర్ణయనగు జైనము స్వరూ పషముగ6 గలదిమె యాళ్ల తనకు 
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అన. ఇ ట్లాత కుం గల నిత్యసత్యత్వమును జిన్మయ 

తపమును. (బతిపాసంచి ఆనందమయత్వేమును నుడువు 

చున్నారు. 

టా వరుసం( బె పములె నదుఃఖఫ్రములః? బోశవంబాయచు నూ 

5 షార్ రు మ rE a ! 

డను, స్థిర సాఖా సన్నం చెందియుండుకుకు నె 4 చింకొప్పు 

దుం గాన నేం బరమ వేమరసాస్పృదుంక నిస నక్షాకభాసి౫పు 

అ జ నాళ. ఖ్ నళ జో 

నాభ్లాకు మా బరమానందనుయాతు్కుుండం జ్రాఫిం జగతాం 

గకార రజా ! నిత్వము చ శా 
COE 

టి. జగత్చా్యాణ _ ఆఅకుజూ = *్ససమిోర మారుత మరు జగతి 
ర య బె) 

నృమోరణకి” అను నిఘంటువుచే జగత్చా)ణుం డన వాయుదేవుండు 

గాను నతనికొమరుండ వగు సో వానుమంతుండా, భాకింపక = అలో 

వింపఠదగా, నితన్సముక = నీరంచర మును, వరుసక్ = ఓ? కసుల్లుస్న్ట 

పోకకొ = నించుటకు, చూచుచుక = కను పెట్టచ్చు భూక - సుర = 

సౌఖ్య - ఉన్న తీక్ = విఫులమును శాశ్యత మును నగు నుఖబుేమొక్ముం 

"హిచ్చును, ఇంది = పడస్కి ఉండుటకుక - ఏ = నివ ఒంచు కొం, 

చింతింపుదుక = ఆలోచింపుచుందును, కశావకొ = కనుక, చేవాజుపునా 2 

ఫ్రత్యయాలంబనుంపగు శీను పరమ - (పేమరస - ఆస్పదుండక = సను 

మగు (పియమునకు (కూర్చ్మక్స నునికిపట్టగు వాండ ను, అనముక్ = ఆయి 

యుంటిని, అట్టు - చాటేలా = ఈ వడువ్సన పరమ్మపేమాస్సనుయ 

నగుటచేతన్కు పరమ - ఆశందమయ - అత్నుండక - సుసి = నిరతిశయ 

మగును ఖయు న్యరూాపముగ6 నలవాండ నైతిని నుమా, 
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తా, ోనుఖం మే భూయా ద్దుఃఖం మాభూత్ ”' అనలా నుఖచే 

నాకుల గలుగుగాత్క, దుఃఖ మెప్పుడును కలుగకపోవుగాక యని (పత్తి 

(పాణికీని దలంపు గలిగియుండుట యొల్ల రకును ననుభ వసీస్ధ మే గాన 

జీవాళ్ళ తాను చేసికొనిన కర్మ ననుసరించి తమక గలిగిన యిడున్వ్యు 
నకించిపోవలయు నని కను పెట్టుచు నిలుకడ గల మిక్కు టఫ్రసంతోషు 

నొందుటకయి తలపోయుచుండును, కావున నాత్మ సర్వాధికమగు (ప్రియ 

మునకు నాశ్రయభూత మయి యుండుటచేత నిరతిశయనుగు. సుఖన్సు 
స్వరమాూపముగం గలది యని యనుభనసిద్ధము. ౧౬౧ 

అవ, ఇంతియ కాక, దుఃఖకరనుగు విషయానుభ వము 
గూడ సాఖ్య( పదము దోంచుట “వత యస వానందస్యా న్యా 
నిమా(తా ముపజీవంతి” అను (శుతిచేత నఖండానందసున 
నుగు నాత శసుఖమునుబట్టియే యని వివరించుచున్నా రు. 
"తే. వివిధదుఃఖాత శకము శై నవిషయతతులు 

తొడరి యత్యంత నుఖము కై ల$ తోంచుకెల్ల 
నతులితానందమయుండ నై న్ ఫనట్టినాదు 
సలలి తాభాసమా తంబుకవలనల ౬ జువ్వె. ౧౬౨౨ 

టీ. వివిధ - దుఃఖ - ఆక్కకయులు = పలు తెజంగులం గల యిడు 
నులు స్వరూప పముగలం గలవి, ఐన - విషయ - తతులు = అగునట్టి _సక్చం 
దన వనితాది భోగ్యపదార్థమల సమూనాములు, తొడరి = అలవడ్తి, 
అత్యంత - సుఖములు ఐ = అధిక సాఖ్య్యపదము లగుచు తోంయట 
ఎెల్లక్ = తోపట్టుచుండుట యంతయు అతులిత - ఆనందమయుండను = 
'ఆసమానమగు నంతోమముయొక. (పాచుర్యము గలవాండను, ఐనట్టి - 
నాదు - సలలిత _ ఆభాసమా(తంబువలనక _ చువ్వె = అగు నా 
సంబంధమయిన దేదీప్యమానమగు ఛాయామా తము వేత నే నుమా. 
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తొ. పెక్కు. తెజంగులం గల చొధలు తజుచుగం గల (సక్చందన 

వనితాదు లగు భోగ్యపదార్థజాతములచే కుంది పరమ సౌఖ్య పదముల 

యట్లు గోచరించుచుంకుట యంతయును నఖండానందఘును. డగు పర 

మాతు శ్రనియిక (- _పకాశమాన మగు (పతిఫ లనమ్మా తము చేతనే గాని 

జేజొండుతీరునం గాదు. ౧౬౨ 

అవ. ఆత్మ కానందము స్వభాసిద్ధ మై మెనడి. దుఃఖ 

నున్ననో యజ్ఞానముచే నడుమ నచ్చిన దని చెప్పుచున్నారు. 

"లే. దుఃఖ నూగంతుకం బయి శ తోంచుచుండు 

సుఖము స్యాభావికము నాకు $ సూరివర్య 

యట్లు గావున నిరతిశ $యా| పమేయ 

నిరుపమానంపమయు(డను $ నేను బుతు! ౧౬౩ 

టీ, సూరి = వర్య = సవసద్వివేచనానిపుణులలో నుత్తముండ వగు 

పుత్త) = కడుఫునం బుట్టిన కొమరునికం కె నధికుండవగు వాయుతనయ్యా 

నాకక్ = అస్న్మత్సత్యయాలంబన మగు నాత్శకు దుఃఖము = వ్యథ, 

ఆగంతుకంబు - ఐ = నడుమను వచ్చినదియె తోంచుచుక్" = కను 

పట్టుచు నున్నది సుఖము = సంతోవము స్వాఖావికము = న్నతస్సిద 

మయినది, అట్లు గావున = ఆనందము స్వభావ నీద్ధ మగుట చేతను శేను= 

అత్మ, నిరతిశయ - ఆపమేయ - నిరుపమ - ఆనంద _ మయుండను = 

సర్వాధిక మయినట్ర్టియు తార్కి_క(ప్రమాణములకు గోచరము కానప్రాయు 

పాటి లేనట్టియు నఖింశానందము స్పరూపముగం గలవాండను, 

తా, ఆళ్నకు దుఃఖ మనునది యజ్ఞ నావ వరణమువలన వచ్చినదిగాని, 

యాత్మధర్మ్శ్మము కాదు. ఎట్లనిన, శేజోరాశియగు సూర్యుని మేఘములు గప్పు 

నప్పుడు సూర్యుని కాంతి గోచరము కానట్లు సమధికానందసాం[ద మవ 

నాత్మ నజ్ఞాన మానరింపర౯ాగా స్వస్వరూపమును మజ-చచి, శరీరమే నేననియు, 
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నిందియయుకే నే ననియు, నంతఃకరణమే నేననియు, (భమ కలుగును, 

అప్పుడు శరీ కేం దియాంతఃకరణాదులకు సంయోగ వియోగాదులవలన 

గలుగు దుఃఖమును నా శరీరాదులయందలి యభిమానయుదీలనం దనయం 

చారోవీంచుకొనుట చే ని ట్లాత్వకో దుఃఖము నాగంతుకముగా వచ్చు 

చున్నది గాని స్వాఫావికము శాదు. సుఖ మన్ననో సూర్యునకు శాంతి 

యట్లు స్వతన్స్స్థ మయినది కాన నాళ్ళ్మకు నఖంజడానందక్న మి ట్లుప 

పన్నమై యున్నది. ౧౬౩ 

అవ. ఇ ట్లాత్మ సచ్చి దానందస్వరూప నుని యుక్త వను 

భపములవే స్టిరపజచి యపరిచ్చిన్న మనియుం (బతివాదించు 

చున్నారు. 

వ. ఇట్లు కాల త్రయాబాధ్యతస్టంబునలనను, స్వారోపితా కేవ 
పదార్థ భాసక త్వంబు వలనను బరవు (పేమ రనాస్పడ 

త్యంబువలనను, సచ్చి దానంద స్వరూపకుండ నైన "నేను 

మణీ కనక రజత తొ లోహ కాంస్య మృణ్మయఘటం 

బుల లోపల వెలుపల నంటక, నాకాశంబు వ్యాపించి 

న్న చందంబున వియ త్పవన లేజో జల భూ చేవ 
నానన తిర్యక్ స్థావరాది చరాచరంబులయందు బాహ్యా 

ంతరంబుల నసంగుండ నై. నిండియుండుటం జేసి, నాకు 
కత పరిచ్చేదంబు లేదు, అనా ద్యనిర్భచనీయ 

నూయాకల్పిత భూత వర్తమాన భవిష్యత్సమయముల 
యందు. నేకరూపత్వంబుచేత సాథి, నై యుండియు, 
వాని నెల్ల నెల్ల స్పుడును దృశ వ్రంబుగా నెఖుంగుటవలనం గాల 
కృత పరిచ్చెదంబు గలుగదు; మజీయు, వృతుంబునకో వృ 

మౌంతళంబు సజాతీయం ఖై శిలాదికంబు విజాతీయంబటై. 
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షత్రే పుష్ప ఫలాదికంబులు స్వగతంబు లయి యొప్పిన 

కె వడి నీ నాత్మ పపంచంబు అస(దూపం బగుటవలన 

సరవయవంబు వ్యాపక ౦బు నసంగంబు నైన గగనంబు 

నకు నభావరూపంబ స్వభావం బగుటవలనను నవవిషూణం 

బెద్దియుం గానిపగిది, సజాతీయ విజాతీయ స్వగతంబులు 

గనేర వ ట్లగుటవలన వ స్తుకృత పరిచ్చెదంబు శూన్యం: 

బగు; నివ్విధంబునం (దివిధ పరిచ్చేద రహితత్వంబువలన 

నద్వొతీయ పరిపూర్ణ (పత్యగభిన్న పర(బహ్మ చైతన్యం 

బగుదు నని వెండియు ని బనియె. ౧౬౮ 

ట్ర్ ఇస్టు = సాని జెప్పినతీరున, కాల - [తయ - అభాధ్యత్యంబు. 

వలనను = గతించినట్టియు రాఃబోవునట్టి యు నడ చుచున్న టియు మాడు 

శాలముల చేతను బాధింపంబడక పోవుట చేతను, స్య - ఆరోపీఠ _ అశేమ- 

పదార్థ - భాసకత్యంబువలనను = అజ్ఞానముచేం దనయందు6 గల్చింపం 

బడిన మవాదాదె కార్యకరణ సంఘాతము చెల్ల ఫెస్ సల్లం జేయు. చుండుట. 

చేతను పరమ - (పేమరస - ఆస్పదత్వ్యంబువలనను = సమధిక మగు 

మక్కువ యను రసమునకు నునికిప ట్రగుట చేతను, సక్ - చిత్ - ఆనందం 

స్వరాపకుండను. - ఐన - నేను = "క్రమముగ సత్య నిత్య సరూ పుండను: 

జిన్మయు6డను సుఖస్వమాపుండను నగు నస్మక్చంత్యయా లంబ నాత్ముండ 

నెన శీను మణి... వెలుపలక_-మణి = మానికము, కనక = పసిడి 

రజక = వెండి తామ = రాగి లోవా = ఉక్కు కాంస్య = కంచు, 

మృత్ = మట్టి అను వీనియొక క్యా, మయ = వికారము లగు (ఫీనిచేః 

జేయంబడీన0, ఘటంబుల = కడవలయొక్క్నా, లోపలన్ = లోను, వెలు 

పలన్ = _ఫెనిని, అంటక = ముట్టపండ, ఆకాశంబు = నింస్తి వ్యాపించి = 

(కమ్ముకొని, ఉన్న 4. చందంబునన్ = ఉండడు తీరును వియళల్ .. 
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యందున్--వియత్ = ఆకసము పవన జ వాయువు, తేజస్ = నిప్పు, 

జల = నీరు, భూ = పుడమి దేవ = సురలు, మానవ = మనుజుల, 

తిర్యక్ = పశువులు వీట్టలు మొదలగునవియు నగ స్థావర + ఆవ = 

కొండలు లోనుగాయగలు చర + అచరంబులయందున్ = సంచరించు 

నవియు. జలింపక యుంశునపయు నగు వానియందు, బావ్యా + అభ్యంక 

రంబులన్ = లోను వెలుపలన్కు అసంగుండను - ఐ = సంసర్గము లేని 

వాండ నె, నిండి 
మం 

= వ్యాపించి ఉండుటంజేసి = నివసీ ంచుటవలన 
నాకున్ = అత్మవ, దేశ 4 కృత + పరిచ్చేదంబు = ఒకొక్క. 'తాష్ట 

చలనం గలుగు విచ్చి త్తి (ఒకచో నుండి వేలొకచోట నుండకుండ, కేదు= 

సంభ వింపద్యు అనాదె...యందున్ అనాది = మొదలు లేనట్టి యు 
(పుట్టును శేనద్దియు, అనిర్వచనీయజ= ఇట్టి దని చెప్పుటకు వీలు లేనట్టియు, 
మాయా = మూ లాజ్ఞానము చేత, కల్పిత = కూర్ప్చంబడిను గత = గతించి 

నట్టి, భవిమ్యత్ = రాబోయెడ్కి వర్తమాన = నడచుచున్న, సమయం 

బులయందున్ = కాలములయందు, ఏక 4 రూపత్వంబు వేతన్ = వీ 

మార్చును లేక యొక తీరున నుండుటవలన్క సాక్షీని - ఐ - ఉండీయున్ = 
(దప్ప నగుచు నుండినవాడయ్యు, వానిన్ _ ఎల్లన్ = కాలతేయము లోను 

౧౯ గలవాని నన్నిటిని, ఎల్లఫుకున్ = నిత్యమును దృళ్యంబు - కాన్ = 
గోచర మగునట్లు, ఎఆంంగుటవలనన్ = తెలిసికొనుచుండుటవలన, కాల 4 
కృత 4 పరి చ్చేదఃబు = = కాలమునుబన్టి కలి గడు విచ్చి త్తి (ఒకతి నుండి 
జేబ్కకలి నుండకపోవుట), కలుగదు = సంభవింపదుు మతియుక్ = 
ఇంకియ కాక, నసృషంబునకుక్ = = (నూ(ంకునక్షు వృక్ష + అంతేరంబు = 

వేటొక [మాకు స్వజాతీయంము 4 ఐ = తన వృకుజాతిలోేనిది యగుచ్చు 
శిల + ఆదికంబు = పాషాణము మొదలగునది, విజాకీయంబు _ ఐ జ 

తనకు బెజజాతిలోనిడి యగుచ్చు పత + పువ్న + ఫల + ఆపకంపులు= 
సృతేములు (పనసూనములు పండ్లు లోనగునవ్ని స్వ + గతంబులు - ఐ= 
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తనలో జేకినవియె, ఒప్పీన 4 కై వడిన్ = (సిద్ధము లగునట్టు, ఈ పా 

అనాత్మ + (పపంచంబు = ఆక్కశాని ఈ జగత్తు, అసత్ + రూపంబు 

అగుటవలనక్ = మిథ్యాభూకత మగుటచేత్క నిరవయసంబును = (“అశబ్ద 

మస్పర్శ మరూాప మవ్యయమ్ అనుట చేత, నాత్శకు నామరూపాొదిక ములు 

లేనిం జేసి) కాలుసేతులు లోనగునంగములు లేనిదియు, వ్యాప పకంబును = 

(“వ్రార్వమదః పూర్వమిదం పూర్వాత్చూర్వ ముదీర్యతే”” అను మొద 

లగు (నతి చేత) నంతటను నిండియుంండునదియు అఆసంగంబును = 

((“ఆసంగో న్యాయం పురువః”” అను (శుతిచేత) నెట్టి సంసర్టమును లేని 

దియును  (ఆక్ట యగును), ఇట్లు నిరవయవశ్వాదిధర్షుములు గలది ఐన “+ 

గగనం బునకుక = అగు నాకసమునకు, అభావ + రూపంబు + ఆ = 

అపక్యక్ను మగుట చే భావనస్వరూప మే, స్వభావం బగుటవలనను = 

. ధర్మ మగుటచేతను శశ 4 విపాణంబు = ఇెవులపిల్లి కొమ్ము, ఎద్దియుక్ = = 

భావపచార్థములలో “నేదియును, కానిపగిదిక = శాకుండు. తీరునను, 

స్వజాతీయ + విజాతీయ + స్వగతములు = (పపంచాంతర్థతము లగు వస్తు 

వులు నాత్నకు సజాతీ యములుగాని బిజాతీ యములుగాని స్వగతమలశాని, 

కానేరవు = కాంజూలవు, అట్టగుటవలనక్ = స్యజాతీయాదులగు వస్తు 

వులు ఆత్మకు లేమింజేసీ వస్తు + కృత + పరిచ్చేదంబు = వస్తువులను 

బి9 కలిగిడు విచ్చి త్రి (ఈ వసు చాక ౦బా వను వాత కావనియెడు 
నూ వాటి ఎవి న! 

భేదము), శూన్యంబు - అగుక్ = లేకయున్నది, ఈ 4 విధంబునక్ = ఈ 

రీతిని (తీ + విధ + పిచ్చేద + రహితత్యంబువలనక్ = = మువ్విధ ములగు 

లా  (చేశళ్ళృత కాలక్ళత వస్తుకృ కములు భేవములు లేమింప జేసి, అద్వితీయ... 

" చైతన్యంబు-అద్వితీయ = త్రివిధభేదము లేన్కి (ప్రత్యక్ + ఆభిన్న = 

పాకీ చెతన్యముక ౦ ల వేజంగాని, పరిపూర్ణ = సర్వవ్యాపక మగు, బ్రహ్మ 

చెకన్యంబు = శుద్ధ చిన్మయ ముగు పరమాత్మ, ఆగుదుకొ = చేనైతిని, 
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అని = ఇట్లు శెప్పీ వెండియుల్ జ మటియును ఇట్లు అనియెకొ = శ ag) ౧ 

తీరున వచియించెను. 

శా, ఆత్మ భూతభ విస్యవ్వ_ర్తమానకాలములం౦ందు బాధింపంబడక 
నిత్యముగ నుండుటవలన సత్యస్వరూపమును తనయందు నజ్ఞానము వే 
నారోవీంపయడిన మవా దాదికార్యకరణసంఘాతమును (బ కాశింపంజేయం 

చుండుటవ లన జిత్స్వ్యరూపమును, సమధికనుగు (పీయమునక్షు నునికిపట్టగుట 

వలన నానందస్వమాపమునై, మానికములచేతను బంగారు చేతను వెండి 
రాగి కంచు మొనలగు లోవాములేతను మట్టి చేతను జేయంబడేన కడవ 
యొక్క. నడుమను బెని నాకస మా కడవను స్పృళింపక (కమ్ముకొని 

యున్న తెజుంగున. బృథివ్యాప స్తే బో వాయ్యా కాశములు సురలు మనుజుల్రు 
పశుపమ్యుదులు మొదలగు స్టావరజంగమములందు లోపలను వెలుపలను 

వ్యాపించి వానిసంపర్మ్కో_ము లేక సర్యపరిపూర్ణ మై యుండుటవలన్క 

నాత్మకు నొకచో నుండి యింకొకచో నుండలేదను మాట లేదు. మతియుం 
దుది మొదలు లేని మూలొజ్ఞానము బేతం గల్పింపయిడిన భాతభవివ్యద్య ర్త 
మౌానకాలములందు నేమార్చును లేక, యొకతీరున నుండుట చేత (దస్ట్రయొ: 
యున్నను నాకాలములు మొవలగువాని నన్నిటిని నిత్యమును. దనకు గోచర 
ములనుగా6 దెలినకొనుచు నుండుటవలనం గాలముచే నగు భేదమును లేదు 

ఇంతియకాక |మాంకునకు వేటోక్యమాను సరిజాతిలోనిదియు. చాషాణములు 
మొదలగునవి తనకు నికరజాతిలోనివియు నావలు పువ్వులు పంన్లు మొదల. 
గునవి తనలో  జేరినవియు నగుచు నున్నవిధమన చాత శత వ్యతిరి క్త 
మగు నీజగత్తు మిథ్యాభూత మగుటవలనను గాలు నేతులు లోనగు నంగములు 
నిదియు, "నిళ్ల యెడల నిండియున్న దియు వేనిని నంటక యున్న దియు నగ 

_నాకసమునకు సదృశ్యత్వమే నెజ మగుటవలనను. జెవులవీల్లి కొమ్ము కల్ల 
యగునట్లు (పపంచాకాశములు కెఎడును నాత్మ్మకు, నజాకీయ ములు గాని 
విజాతీయములు గాని స్వగతములుగాని కాంజాలవు, కావున నస్తువులనుబ్టి 



వష = సె లి > జన కొ 
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కలుగు భేదము లేదు. ఈ దీత్రిని డేశక్ళత కాలక్ళత వ స్తుకృ్ళుతము లగు పరి 

జ్ల్రేదములు (భేదములు) లేకపోవుటవలన సజాతీయాడి కేద్మతయము లేని 

దియు నంకటు నిండియున్న దియు(ాటస్థ్ర చెళన్య మునకు భిన్న య ానిదియం 

నగుచిన్మయ[బవ్మాయ ఆత్మ యగుకు. అని ఇన్నీ మజియు నీరీతి నుడివెను. 

ఆనె. వ నఖండ సచిశ దానందనుయు(డ నె 
లం యా 

యిట్లు “నవిటులసచునికి 4 నెజీలి నన్ను 

నే నటంచుం చెలియుశనివుణులు నుత్ప్యరూ 

పాతు లగుచు ముకు $ లగుదు రనభు. ౧౬౫ 

టీ, అనఘ=అజ్ఞానదోవము లేని మారుతీ ఏను = నేను అఖండ+ 

సక్ 4 చిత్ 4 ఆనందమయు.ండను = సర్వవ్యాపకుండను - స్మ్య్రదూపుం 

డను - బోధాత్శకుండను - నిరతిశయసుఖస్వరూఫుండన్యు ఇట్లు (పైని జెప్పిన 

రీతిని ఐ = అగుచ్చు వెలుంగుచునికిక్ = లేజరిల్లుదుండుటన్కు ఎలో ఆ 

"తెలిసికొని నన్నుక = అఖండానందస్వరూఫుండ నెన నన్నును, "నేను _ 

అటంచుక = నేన యని తెలియు + నిపుణులు = యం క్త్యనుభవ 

(పమాణములే చెతీం గడు నేర్పరులగు జ్ఞానులు, మత్ + స్వరూప + 

ఆతులు = నాయొక్క యఖండ సచ్చిదానంద స్వరూప మే తముయొక' 

స్వరూ పముగ గలవారు అగుచుక = అయి, ముక్తులు - అగుదురు = 

అజ్ఞానమాపనుగు బంధమునుండి విముక్తులు కాగలరు. 

తౌ. పెరి జెప్పంబడిన తీరునం బరమాత యఖండ సచ్చిదానంద 

స్వరూపమగుచు. దేజరిల్టుచుండుటను బెలినికొని, (పత్యగాత్మయం నట్టిదే 

యని యు_క్త్య్యనుభవములవలన నెం, (పత్యకృరమ్మాలె శ్రకజ్ఞాగను గల 

వారు ముకు లగుదురు. ౧౬౫ 

వీ, అసి యిట్లు బోధించి ౫ యానందమయు డగు 

(శీరాఘవుండు నిజ] శ్రీపదార 
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విందంబులకు భ క్రి శ వందనంబులు సేయు 

హనుమంతు. గనుంగొని $) యప్పు డతని 

వీర మును పూర్వా దిశ్రశిఖరంబు వై నక 

రార్క_నుండలము డాశేయంగం జేర్చి 

తనరు నీహ_స్తవమశస్తకయోగ మిప్పు డే 

తెలివి యెజుంగు నాశ తెలివి నీవు 

తే, తెలివి నీ వని తెలుపంగాం 3 దెలియు సెద్ది 

యదియ నీ వను వెలుంగుచే * ననిలనుతుని 

ధీగ తానాద్యవిద్యాంధశతిమిర మెల్ల 

బాపి కేవల తత్త గరాశపంబుం జూ వె, ౧౬౬ 

జి, అని = (బ్రహ్మాతై గృక్యజ్ఞానమ గలవారు మోదము నొందుదు 
రని, ఇట్లు = మింద6 జెప్పినట్టు, బోధించి = ఉపదేశ వెంనరించ్చి 

ఆనందమయుండు = నిరతిశయ నుఖస్వరూఫుండు, అగు+ [కీరాఘవుంయజ 
ఐనట్టి శ్రీరామచందుడు నిజ + (శ్రీపద + అరవిందంబులకుక = తేన 

యొక్క శుభ లక్షణములు గల యడు6గుదమ్ముులకు, భ క్రిక్ = భక్తితో, 

వందనంబులు = నమస్కారములు, చేయు + వానుమంతుక = శకావించెడు 

వానుమానుని కను(గొని= పరికించి ఆప్పుడు = ఆ తతీని, అతని + శిరము 
అను + పూర్వా డి + శిఖరంబు + బక్ ఆ వానుమంతునియొక్కా 

మస్తక మనియెడు పాడుపుళొండయొక్క కొమయ్ముమాందనుు స్వశ+కర + 
ఆర్క-_+మండలముక్ = తన శే లనియెడు భానుముండలమున్కు జాయక్ - 

కక చెరి = కూడున ట్లునిచ్చి తనరు + ఈ + వాస్త + మస్తక 

యోగము = విలనీన్లైడు నిట్టి నాకేలునకును నీశిరమనకును గల సమావేళ 
మును వీ + తెలివి = వీజ్జానయ్కు ఎటుంగుక్ = తెలిసికొనుచున్నదో, 
కి + తెలివి = అట్టి జ్ఞానము, నీవు. = నీవై తివి తెలివి - నీవు _ అనిజఅట్టి 
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జూనము నీవె తివన్సి తెలుపక - కాక్ = నేను నీక బోఢింపంగా, ఎద్ది= 
ద్ర ర 

ఏశెలివి, తెలియుక = తెలిసీకొనుచున్న దో, అది- ఎ- నీవు_ అను 1 

వెలుగుచేక = ఆ యెబుకయ నీ వనియెడు స్య పకాశముచేత, అనిల... 

ఎల్లక-అనిలసుతుని. = కరువలిపట్టెయొక్క ధీ 4 గత = అంతః 

కరణమునం దున్న, అనాది = మెొందలులేని అవిద్య = మూలాజ్ఞాన మని 

యెక్కు అంధతిమిరము - ఎల్లక = గాశాంధకారము నంతను, పాప్ = 

స్రీ స = = కషవు అ తూలణగొటై; శేవం 4 తత్త్యరూపంబుక్ = పరిశుద్ధ మగు పరవస్తు 

స్వరాపమును చూసెక్ = అపరోకయుగ గోచరమగున ట్లైనరించెను. 

తా. మాందం జెప్పిన తీరున (బహ్మోతె క్యక్షానమ గలవానికి మోత 
ము గలదని యుపదేళించి నిరతిశయ సుఖస్వరూపుండగు శ్రీరామచం[దుండు 

తనయొక్క శుభలక్షణము గల యడుగు౧వమ్ములకు (శర్ధాభ క్తలతో 

_మొక్కుచున్న కరువలిపట్టిం బరికించి య త్తతీ నా వానమంతునియొక 

శిర స్సనియెడు ఫాడుప్రుకొండ శిఖరము మోదం దన పాణితలం బనియెడు 

భానుమండలయు నెలకొల్పి యా నా కరమునకు నీ కిరమునకుం గల 'సమా 

వేశము నియ్యెడ "నేవిజ్ఞానము తెలిసికొనుచున్నదో యా విజ్ఞాన మే నీ వై తివి. 

అట్టి విజ్ఞానము నీ వైతివని నే నిట్లు బోధింపలూ నేయెజటుక యొజుంగన 

చున్నదో యా యెజుకయ నీ వైతివను స్వపకాళము చేత్క నాకరువలిపట్టి 

యొక్క యంకఃకరణమునం దున్న మొదలులేని మూలాజ్ఞాన మనియెడు 

కటికిచీశటిగంపును దూలందోలి, యద్వితీయమగు పరత త్త ప స్వరూపము 

నపరోకు మగునట్లు గావించెను. ౧౬౬ 

చ,అటయబొడగాం చె మారుతిహృ$దంబురు హోంతర బిమ్బితన్ఫుర 

చ్చటుల పునఃపునశ్చలదశసద్విషయస్పృశ దిం[దియాన్వితో 
త్క_టపటుధీ( పవృ ర్తినిహితజ్ఞ కశా|గనివేశము౯ా విశం 

కటనిజభా(పకాశితజశగద్వ్రజకోశము స్వ(ప్రకాశమున్. 
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టీ, అటక =తరువాతను, మారుతి = పవనాత్నజుండ్కు వాక్, 

నివేశముకాాన్చాత్ - అంబురువా = హృదయపుండరీకముయొక్క 

అంతర = నడెపట్టున) వింబిత = (పతి ఫలించిన కియు, స్పురత్ =చూపట్టు 

చున్న ట్రియు, చటుల. = వికటముగ, ఫునఃపునః = సానెసాళెకును, 
a) 

చలత్ = చంచలము లైన, అసత్ = ఆ విద్యాకల్పితము లగుట చే మిథ్యా 

భూకములైన, విషయ = ఇంద్రియార్థములన్సు స్ప ఫశత్ = తాంకుచున్న, 

ఇం|దియ = పదితెజంగులం గల (శో తాదులును వాగాదులు నగు కరణ 

ములతో, అన్వితే = కలసిన ఉత్కట, = పట్ట(జాలని, వటు=| పబలమైన, 

ధ్ - పవృత్తి = బుద్జివ వృ త్తియందు, నిహిత = కూర్చంబడిన, ((పతిబింబీం 

చిన) జ్ఞ-కళా = జానకళయొక్క, అగ = చివరయే, నివేశముక్ = 

ఉఊనికిప పట్టున గలదియు, విశంకట...కోశము - విశంకట = దేదీష్యమాన 

మగు (సముజ్జ్వలమగు), నిజి = ఆత్మసంబంధ మైన, భా = వెలుంగు వేత, 

_పకాళశిక = భాసిలం జేయంబడుచున్న, జగత్ - (వజ = పదునాలుగు 

లోకముల గుంఫునక్కు కోళముక్ = ఆశయభూతే మెను స్వ్యపకాశముక్ = 

స్వార్మభూత మగు (బవ తేజస్సును, పొడ-గాంచెక్ = ఆపరోతముగ. 

గనుంగొ నెను. 

| 

తౌ. ఆ వెనుక వానుమంతుండు తన జెందమునందు. జూాపట్టుచు 

నత్యుక్కటముగ( జలించుచున్నట్టయు, అవిద్యాక ల్పితము లగు (పాపం 

చికవిషమయముల పైం (బసరించుచున్నట్టియు [శో తము మొదలగుననియు, 

వాక్కు. మొదలగునవియు నగు నిం దియగణములయందు వ్యాపించిన 

(పబలమగు నంతఃక రణ వ్యాపారమునందు. (బతిఫలించినచిత్మ_ళ యొ క్క_ 

శొనయే యునికిగం గలదియు, నవిచ్చిన్నమగు నాళ్మయొక్కం వెలుంగు చే. 

చెలుపంబడుచున్న సకలజగములసంబంధము లగు నన్నమయ (పాయమయ 

కునోమయ విజ్ఞానము యానందమయము అనబడు పంచకోేశమయులును గలది 

రు నగు స్వయంబోతి నపరోకముగం గను౭గొనెను. ౧౬౭ 
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ఆ అట్షితన్నుం గాంచి $ యానందమూ ర్తి మె 
6 లాం 0 

చితరాప ముట్లు $ చేష్ట లుడిగి 

తనువు నుజుచి కొంతశతడ న్రూరకుండె నా 

యాంజనేయు. జో హిశమూ[దితనయ | ౧౬౮ 

టీ. ఓ హీమా దితనయ = ఓ మంచుకొండ కొమరితా, ఆంజనేయు. 

డు = అంజనాదేవికొమరుండు, అట్టి + తేన్నుక్ = స్వ ప్రకాశాత్శకుం 

డగు కతనయిక్కు_ స్యకాపమున్కు కాంచి = అపరోకముగ వీక్షించి, 

ఆనందమూ ర్హి ఐ= సంతోషమయమగు విిగవాము గలవార్నడై (బ్రహ్మో 

నందమయస్వరూపు. డగుచు, చిత్రరాపము - అట్టు = చిత్ర పటమన 

(వాయ(బడినవిగవాము వడుశ్రన, ేష్టలు ఉడిగి=వ్యాపారము లెవ్వియు 

శేక్క తనువుక్-మజచి = మేనిపె జ్ఞ ప్లిలేక, కొంఠ తడవు = ఇంచుకతేజే, 
ర్ల ౨ 

"ఊరక - ఊండెన్' = మిన్నక యుండెను. 

తా. అప్పు డట్లు వానుమానుండు స్వస్వరూపము నపరోక్షముగ6 

చెలిసికొని యఖంజడానందమయ వ్మిగవాం డగుచు శరీనేరదియాదుల 

వ్యాపార మేమియును లేక, స్థూల నూకు కారణ శరీరములయందలి యళ 

మానమును మజచి యించుకసే సేమియును లేక యసంపజ్ఞాత నమాథిలో 

నుండె నని ఈశ్వరుండు పార్వతితో బలికెను. ౧౬ళా 

అవ, తణకాలమైన (బ్రహ్మా తెక్యానుసంథానము గల 

వాండు సర్వో త్తము, డగు నని ఫలస్తులి( చేయుచున్నారు. 

కే. లి పమా[తం బవిద్యావిశేలి ప్త్రమ్మాత 
మైన ఘను నెన్న లేరు (బీహ్మాదు లనంగ 
తుణము సర్వజగద్విలశేతుణము. బొందు 

వాని నుతియింపం దరమె యెశవారికై న, ౧౬౯ 
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క్రీ, అనిద్యా + అవిలి ప్ప + మాత్రంబు మూలా జ్ఞానము వేత, 

(గ్రమ్ముంబడనట్టి యిందియార్థములు గల్య “* మా తాస్పర్శా స్తు కౌంతేయ 
శీతోస్తు నుఖదుఃఖదాః *” అను భగవద్వచనము చేత మాతాశబ్ద మిచట 

శబ్దాది విషయపర మని తెలియునది, లి ప్తమాత్రంబు = నిమిషమా, శ్రమ, 

ఐన + ఘనుక = కడచిన మహాత్ముని, (బ్రహ్మాదులు = నలువ మొదలగు 

వారును, ఎన్న శేరు = కొనియాడం జాలర్కు అనన్ - కన్ = అనునపుడు, 

క్షణయ = “తౌస్తు (తింశన్త ణక అనుటచేత (తింశత్క కాత్నక మస 

క్షణమాగతే యు సర్వా + జగత్ + విలక్న్షణయుక్ = అన్ఫత జడదుఃఖా 

త్మకమగు (పపంచమునకం కొ సచ్చిదానందమయ మగుట చే వ్యతిరి క్షమగు 

(ఒబవ్మామును, పొందు 4 వానిక్ = కలసీన మహాజ్ఞానిని, ఏ వారికికొ = 

ఐన = ఎట్టి మహాత్ముల కేనియు, నుతియింపక్ = పొగడుటకు, తరము. 

ఎ = వళ మగనా ? వశము కాదని యర్థము, 

తా. ఒక నిముసమైన నజ్ఞా నము చే నావరింప(బడకయున్న మను 

జుని గాొనియాడుటకు (ఒహ్నాదులకయిన శక్యము కాదనునప్రుడు మణ 

ఇళ్ళ తొ ata మాత్రము (బహ్న్మా కై క్యానునంధా నము గల జీవను శ్ర ్రనిం బొగడుటకు 

"నేమనుష్యులకు వళ మగును? కాదు గాను నా యాంజ నేయుని. గొని 

యాడం దరముగాదు నుమా! ఓ పార్వతీ యశ ఈశళశ్వరుండు పలి"కను. 

కే. అట్టి విజ్ఞానయోగసీనూధి నొం3 

యనుపమానందమూ _ర్హి మై $ యాంజ నేయు 

డెట్టకేలకు మేల్క_ని $ యెదుట నున్న 
రామచం[దునిం జూచి సంగ్ భమముతోడ, ౧౭ 

శీ 

టీ, ఆంజనేయుండు = వానుముంతుండ్కు అట్టి + విజ్ఞానయోగ + 

సమాధిక్ = అట్లు లోకో త్రరమగు విశేషమయిన జ్ఞానయోగము చేత పరో 

(బ్రవ్నానిస్టను, ఒంది = పడస్కి అనుపమ + ఆనంద + మూర్తి-ఐ = 

] 
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పాటిలేని సంతోషము (పచురముగం గల స్వయాపయు గలవాండగుచ్చు ఎట్ట 
శ్రీలకుక = కొంత తడవునక్కు మేల్కాని = ఆ యస పజ్ఞు త నమాధినుండి 

జాగరణావస్థకు వచ్చి, ఎదుటుక్ - ఉన్న + రామచందునిక = ముం 

“ల నున్న కీరాచందుని, చూచి = కనుగొని, సంభ మము. తోడక్ = 

కలవరపాటుతో, ముందటిపద్య ముతో నన్వయ ము. 
a ఇ న్ా తా. వానుమంతుం డప్పు డట్లు క్లానయోగము వే (బ్రహ్మా వెళ్ళ 

రూప మగు నసంపజ్జ త సమాధిని గాంచి సమధికమగు (బ్రహ్మానందము 

నొంది కొంత తడవునకు మరల (టాపం చికజ్ఞూనము నొంది  తనముంగట 

నున్న [శీమ[దామచర్యదునిం బరికించి, సంబరముతో నతనికి (మొక్కె. నని 
ముందరి క న్యాయము. ౧౭౦ 

క, మూథఢత( ముడిగి యోగా 

రూఢుం డై భ_క్టి పొదల 4 (మొక్కిన నపు డా 
యా 

(వెఢవుతిం జూచి రాముండు 

గాథాలింగనము. జేసె + గారవ మలరన్. ౧౭౧. 

టీ. మూఢత్వము = అసంభావనా విపరితఖావ నాత్మక మగు నజ్ఞాన 

మును ఉడిగి ఇ వదలి, యోగ ఆరూఢుండు - ఐ= జ్ఞానయోగ మను 

(పానాదము నెక్కి నవాండగుచు, భక్తి = పూజనీయులయందలి (పేమ, 

పొదలక = ఒజప్పుచుండలా, (మొక్కి నక = వందనము వేయలా, 

అపుడు = అ టిని, రాముడు = (కీ రామడందు(డు ఆ + (పౌఢ + 

మకిక్ ఇ పరిపక్యమగు జ్ఞూననంప త్తి గల యా వానుమంతునిని చూచి 

కనుంగొని గారవము - అలరకా = ననా నము హెచ్చునట్లుశా గాఢ + 
ఆలింగనము - చేసెక్ = విగికాణిటం జేర్చుకొచెను. 

ll 

తౌ అసంభానచా విపరీతఫావనారూప మగు మోవామును సడ 

లించి, జ్ఞానయోగ మనియెడు సమున్నతపదవి నధిష్టించ్చి వూజనీయుల 

యెడల ((పేీమరూప మగు భక్తి హెచ్చుచుండగాం దనకు వందన మొన 
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రించిన మహాజ్జూని యగు నా వానుమానుని గనుంగొని (శ్రీ రానుచందుండ్న 

సన్మాన పూర్వక ముగం గొయిలికచు కొ నెను. ౧౭౧ 

న. అటు గారనంబుం జేసిన నయ్యాంజనేయుండు నప్పరవ్నే 
పష. 

శ్వరన క క నేకవిధ పూజా నమస్కా_రపో( తంబులు గావించె 

ననిన వని, పార్వ తీజేవి యటమోం౭ద | శీ రామస్వామి మేమి 

యుపచేరించ a (శీమహో డేవ్ర నడుగుటయును, ౧౭౩ 

ట్, అట్లు = ఆ తీరున గారవంబుక్ = మర్యాదను, చేసీనకొ = 

డ్రీరామచం దుం డొనింప్యా ఆ + ఆంజనేయుండు = ఆవానుముం 

తుము ఆ-- పరమ ఈశళ్ళరునకుక్ = సర్వేశ్వరుండగు నా (శ్రీరామ 

చం దునకు అ నేక విధ 4+ పూజా 4 నమస్కార + సో తంబుళు జ 

పలు తెజంగులం గల పోడకోపచారాది పూర్వక పూజనములు నందనములు 

స్తుతులున్కు కావిఎచెను = చేసెను! అనినక్ = ఇట్టు పలుకరగా, విని = 

ఆలకించి, పార్వతీదేవి = సర్వమంగళ, అటమిందక = ఆ పిమ్మట, (శీ 

రామస్వామి జ [శీ రామచందుండు, ఏమి _ ఉపదేశించెక్ = ఆంజ 

చేయున కేమి బోధించెను, అని = అనుచు, [శీ మహాదేవ్రుక = సమ స్రైశ్వ 

ర్యసంపన్ను డగు మహేశ్వరుని, అడుగుట యుకొ = కోరంగా,. 

చా కలువవిదూర'! నిర్ణతవికకార'! సురాంబుజసూర ! సూరివృా 
జ్ఞైలజవిహార! చారునుఖశసాగర! విశ్వశరీర! భూరిని 
ర్మలగుణవార! వావిధిపశమానగభీక! నుమేరుధిర! స 
న్నలీనభ వాభ వాచ్యుత మగీీనఃకలి తాత విచార కారణా! 

ట్, కలువ. + వీదూర = దొసణపలకు దవై్యనవాండా, నిరత 4 

వికార = తొలంగిన సడ్భావవి కారములు గలవాండా సుర + అం 

బుజి + నూర = వేల్పు లనియెడు తామరలకు వేవెలుంగాా నూరి + 
హృత్ + జలజ + విహార = మహాజ్ఞాను. లనియెడు తామరలయందుః 
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(గడ గలవాండా చారు + సుఖ + సాగర = (బవ్మీనందరసకు నక్ష 
సమ్మద మయినవా.ండా, విశ్వ + శరీర = విరా డూపమున( (బపంచమే 
మేనుగం గలవాండా భూరి 2 నిర్మల + గుణ ౬ వార = చెక్కు_లగు 

జ్స్వీంయములుగాని క ళ్యాణగుణయులగుంపుు గలవాండ్యా వారిది 2 సమాన+శ్ల 
గభ్ళీర = కడలికి నెనయగు గాంభీర్యము గలవాండ్యా సుమేరు + ధీర = 
పనీయడికొండవడువున థ్రుండ చైనవాణడ్యా స...శారణా _ సక్ = 
యోగ్య అయిన నలినభవ 4 అభవ + అచ్యుత = నలువ శంకరుడు 
వెన్ను(డు నను వీరియొక్క మనస్ = వాదయములయందు, కలిత = 
ఒప్పుచున ] ఆక్ళ విచార = పర బహ్మావివయక' మగు చర్చకు, "కారగ్రా= 

మూల మెైనవాంణా | 

తౌ, క్లూ నాజ్ఞానకృతములగు దురితములు లేనివాండవును, అజ్ఞాన 
కల్పితేము లగు మజ్భావవికారము లేనివాండవున్వు వేల్పుల డెందములకు 
నిరంళలరము నుల్లాసమును జేయువా(డవును, మహాయోగలయొక మన 

స్పులయందు నెలకొని యున్న వాండవును, నిరతిశయానంద స్వరూపం 

డవును, (తాటియందు దోంచెడు పాము _కౌటికి వేజుగను, ము త్రెప్రు(జిప్ప 

యందు. దోంచువెండి యా ముత్తెఫుంజిప్పకు వ్యతిరి కముగను, మొరడునందు 

చూపప్టెడు పురుషు డామొరడునకు భిన్నుండుగను నుండినయట్లు లేన 
యందు నజ్జాన మున గల్పితమగు (ప్రపంచము తనకం మె వేఆంగాదు గాను 

“సర్వం ఖ్లల్విదం బ్రహ్మ? యను (శోతిచే [ప్రపంచమే స్వరూపముగం గల 

వాండవున్వు పెక్కు లగు కల్యాణగుణములు గలవాండవును “సము వ ఇవ 

,గంభిర్యే” అనుటచే గాంఫీర్యయన సమ్మదమున కన యగువా(డవ్రను 
“ధ్రైర్యేణ హిమవానివి” అనుటచే ధీరత్యమున పహీమాలయమును బోలినవాం 
డవును (బవ్మా విష్ణు మహేశ్వరులయొక్క_ చెందముల య:దలి పరత లే 
విచారణకు మాలమైనవా(డవు నగు నో మహాదేవా! బేశికేయ్యదా! యని 
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యాళ్వాసాంత మునం గృతిపతి యగు తన గురువునకు సుబోధనము, ముంద 

పద్యయల యందు గూడ నిస్తే తెలియునది. 
౧౭౩ 

క, సర్వేశ్వర ! సర్వో త్తీను 

సర్వవ్యా పారసావీ, ! 5 సర్వాభారా ! 

నర్వజ్ఞ ! సర్వతోముఖ ! 

సర్వాధిషానభూత | సర్వాకారా ! ౧౭౪ 

ట్రీ, సర్వ + ఈశ్వర = నిఖిలలోక ములకోను "నేలికమైనవా(డా, 

నర్వ + ఉత్తమ = “ఊత్తమః పురును స్వ్వన్యః పరమాత్నే త్యుదావా 
త$** అనుట బే నెల్ల వారికంచు (శేషఘ్టుండవై నవాండా, సర్వ అ వ్యాపార _ 

సావీ = ఎల్లవారిచేంతలను గనిపెట్టువాండ్యా సర్వ = ఆధారా = సమస్త 

(ప్రపంచమునకు నాశయ మైనవాండా, సర్వజ్ఞ = అన్నియుం టెలినిన 

వాండ్కా సర్వతోముఖ = “సవా, (సశీర్దాపురుషః”” అను మొదలగు గ్రోతిచే 
విర్శాడూపమున నెల్లయెడఅను మోములు గలవాండా, సర్వ - అధిష్టాన 

భూత = సమ స్తమునకును మూలకారణ మెన వాండా, సర్వ - అకారౌ = 

సకలమును నిజస్వరూపముగం గలవాడా, 

తా, సర్వాంతర్యామి వగుట సకలలోకములను నియమించువా(డ 

వును బురుషోత్తముండ వగుట చే నెల్ల వారికంకేు (ేష్టుండవును, సకల 
(పాణికోటులయొక్క నడవడికలను సాకీస్యయాపు(డవై. కనుంగొనువా 

డవున్కు సమస్తమునకు నా (శయభూతు(డవును, నమ స్తమును చదెలిసికొను 
వాండవున్కు విర్శాడూపమునం బెక్కుమోములు గలవాండనవును మవాదెష్ని 
కార్య కారణ సంభూత మునకు మూలకారణుడవును, పెక్కు లగు నాకాటో 

విశేషములు గలవాడవు నగు గురువర్యా ! యని తన యాచార్యుని సామె 
క్పర మేశ్వరస్వరూపునిగ సంబోధనము. ౧౭౪ 



అట కె 
య ఆ 

_౧౭౫.] టీకా తాత్పర్యవి శేపార్థ సహితము, 708 

మాలినీవృ_త్తము, 

(పణమితేమునిజాలా | 3 ఛానురానంతలీలా |! 

(పణవజపనిధథానా [ఫ్ర (బహ్మవిద్యానిదానా! 

(పణుతనిఖల దేవా [ఫే భవ్యదివ్య,పభావా ! 

గుణనిధి ! జగదీశా ! $ కోటిసూర్య(పకాళా ! ౧౭౫ 

టీ, [పణమిత _ ముని - జాలా = మిక్కిలి (మొక్క లిడెడు జడ 

చారుల గమి గలవాంచాా ఫానుర 4+ అనంత + లీలా = కోభిల్లుచున్న 

"సెక్కు.లగు వినోదములు గలవాడా, (పణవ + జప + నిధానా = వేద 

మంత్రముల కెల్ల నాదిభూతమగు నోంకారముయొక పుఠరశ్చర్యకు. బెన్ని 

ధి యెనవాండా, (బవ్మ్నావిద్యా + నిదానా = ఆ పనివద్సిద్యకు మూల 

కారణ మెనవాండా, (పణుత _ నిఖిల - దేవా = నీ మహిమకు బొగడు 
చున్న యెల్ల వేల్పులను గలవా, భన్య - దిన్య - పఖౌవా = 

గళ్ల పవమును దేదీహ్యమానమునగు మా వోత్మ ము గలవాండా, గుణ-నిధి = 

అపరిమితక శ్యాణ చసణమణిగణములకు నాకర మెనవాండా, జగత్ - ఈ 

శా ఎల్ల లోకములకు శు శాసకుండవైనవాండ్కా కోటి - నూర్య - పకా 

శా = పెళ్ళాండు సూర్యులను (బ కాళశింపం జేయువా.డా, 

తౌ, నిరంతరమును (మొక్కు-లిడుచున్న జడ దారుల గమి గలవాండ 

వును శోభిల్లు చున్న పెక్ట్యవినోదములు గలచా(డవున్కు సకలవేదమం 

(తములకు మొదటిమం త మస నోంకారముయొక పురశ్చరణకు గని 

యెనవా(డవున్కు ఉపనిషద్నిద్యకు మూలకారణ మైనవాండవును, ఎల్ల 

: వేల్పుల చే, గొని మాడయుడు చున్నవా౭డవును, [శవణమ్మాతమున మంగళ 

(పదమును నముక్జా (అము నగు మాహాత్మ్యము గలవాండవును, సకలసద్దుణ 

మణిగణములకు గని వైనవాండవును ఎల్లలోకములకును కాసకుండవును, 

“న త్మత సూర్యోభాతి'” అను మొదలగు (శతి చే న నేక బహ్మాండకోటుల 
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యందు గల పెక్కాం[డు వేవెలుంగులను వేలింగిం చుచున్న వాండవు నగ ౪ 

గురువర్యా ! యని మునుపటివ లె సంబోధన ము, 

గద్య. 

౧౭౫ 

ఇది (శీమన్నారాయణ మహాదేవ గురుకరుణాకటాత్త వీక్షు 
విమలికృత నిజహృదయ కవుల కర్టి కాంత స్పందర్శిశా 

ఖండ సచ్చిదానంద రృసెకస్ఫూ_ర్హి షట్బ్టక నీతార్వా 
మూ ర్స్ పరశురావుపంతుల లింగమూ ర్తి గురుమూ రి 

(పణీతం బై న (శీ నీ సీతారానూాంజనేయనంవాదం బన! 

యోగా స ౦బునందు సాంఖ్య యో గానుభన విచారం = 

బనునది ద్వితీయా శ్వాసము సంపూర్ష్మము. ౧౭౬ 

ఈ యాశ్యాసాంతగద్యమయు (పథమాశ్వాసాంతమున గశార్గము, 

మ, ఇదె (శివత్పసగో। త్ర యజ్వకుల వార్థ ౦ద్యాం( ధ్ర గీర్వాణనా 

గ్విదితానూన కవిత్వత త్త (విలన్ చ్యైదాంత సారన్వతా 
స్పదచింతావముణి మం్యతచింతన మిళ$త్త క డ్లర్శినీనాథ స 

త్పదచింతామణ భావ్య నంవళీత నీతా రావుసామోారి సం 

వదనంబందు ద్వితీయమ య్యెనిటులాశశ్వా సంబువిశా(నమై, 

ఇది శీ శ్రీవత్ససగో(క్రపవి త్ర దుర్దాళా న్స్ వా త్తం నన్న యభ ట్లారక 

పుతాన్నమాంబాగర్భ కలళవారాళి కుముదినీమి.త (శ్రీమన్ముహామపళో 
పాధ్యాయ గరు వేంకటార్యచ్చాత (శీచింతామణి మంతో 

పాసనాసమాసాదిత సరస సారస్వత సుధారసపాత 

నడ్దర్శినీపతి నుకవితా శతవధాని శ్రీ, నారా 
యణచింతామణి కవిమి[త కృతం బగు 

క్రీ నీతారామాంజనేయ సంవాద 

భావ్యమునందు ద్వితీయా 

కాసము సమాప్తము, 



శ్రీ రామచస్ట్ర పర(బవ్నాణే నమః 

(పతిపద టీకా తాత్పర్య విశేపార్థ విరాజిత 

శ్రీ సతారామాంజనేయసంవాదము 
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(తేయపదాంబుజవిభేయ $ ధీరనికాయ 

'భ్యయా ! ఘనసచ్చిత్సుఖ 

కాయ ! మహాదేవ చేశిశక[ పభురాయా! ౧ 

టీ, శీ...విధేయ - (శీ = (బవ్మాజ్ఞాన సంపత్తి గల యోగి - 

ఈశ (ర = మహాయోగులకు యోగమార్లమును శానించెడు, దత్తాలేయ = 

దత్తా లేయు లను మవార్షి యొక్క, పదాంబుజ జ అడుగుందమ్ములకు, 

విధేయ = సంవావానాది శుశూవలచే లోబకియున్నవాండ్యా ధీర - 

'నికాయ -_ "థ్యేయా = “మానావమానయో స్తుల్య స్తుల్యో మ్మితారి 

పక్షయోః సమదుఃఖసుఖ శై ఏవి” అను లక్షణములు గల మహాధీరుల సమా 

వాముచేక ధ్యానింపందగినవాండ్యా ఘన - సక్ - చిత్ - సుఖ - 

కాయ = దేశకాల వస్తుకృత పరి చ్చేదళూన్య మును నిర్యతి కాలా బాధ్య 

£5 
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మును బోధమయయు నానందమును స్వరూపముగ గలవాండా, మహా 

డదేవ + దేశిక 4+|[పభురాయా = మహాడేవుం డనుపేరు గల సద్దురువర్యా, 

ళా, (బవ్మాజ్ఞానసంపన్నుు లగు మహాయోగులకెల్ల నేలిక యగు 

దత్తా లేయ మహామునియొక్క_ చరణసరనీజమలను నిరంతరమును సేవించు 

వాండవును, శీతోన్ల నుఖదుఃఖాది ద్వంద్వ సహిష్షుత్వము గల మహోధీర 

లచే నిరంతరమును ధ్యానింపంబడు చున్న వా(డనున్కు సచ్చిడానందాఖండ 

స్వరూపుండవును నగు మహాడేవు లను పేరుగల యో సడాచార్యవర్యా, 

అని “మంగళా దీని మంగళమధథ్యాని మంగళా న్తాని శాసా9ణి (పథం తే” 

అను నఖియుకో క్లినలన నమనస్క_యోగానుభ వవిచారాత్శక మగు నీ 

యాశ్వాసమునకు మొదట నిజగురునంబోధనరూప మగు మంగళమును 

(గంథక ర్త యొనరించెకు. ౧ 

వ. అవధరింపుము శ్రీ మహాజేన్రం డమ్మహాదేవి కి ట్లనియె, 
అ ట్లాంజ నేయుండు పరమసాంఖ్య రాజయోగ సమాధి 

వలన మేల్క_ని, (బహ్మానంద భరితాంతఃకరణుం జై, తన 

ముందజ నున్న [శీ సీతారాను గురునిం గనుంగొని, 

య నేక సాష్టాంగ దండ(పణామంబు లాచరించి నిటల 

తటఘటితాంజలిపుటుం జె యి ట్లని వినుతించె. ౨ 

టీ. అవధరింప్రము = ఓ మహాదేవాచార్యవర్యా, తొలుక నాకు 

నీ వుపదేశించిన రనా స్యార్థము చాకు బోధించినదో లేదో నీకు విశదమగు 

కొజఆకు (గంథమాపముగ నీ కిట్లు నేను జేయు కృతిని విశుయు. శ్రీ మహో 

దేవుడు = అణిమా ద్యప్వైశ్వర్యములతోం గూడిన శంకరుడు ఆ + 

మహాదేవికిక = చిదూనిణి యగు నా గారీదేవికి, ఇట్లు అనియెక్ = 

ముందు జెప్పంబోవు రీతిని నుజి వెను అట్లు = మోదం బలికీన విధమున, 

అంజనేయుంను = అఆఅంజనానంవనుండు పరమ + సాంఖ్య + రాజి 
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యోగ + సమాధివలనక = “చర్చాసంఖ్యా విచారణా” అను కోశముచే 

సంఖ్య యనా నిచట నాత్మానాక్శవిచారణ గావున, సర్వో త్తమ మన 

సదసద్విచార ణాత క మైన “రాజవిద్యా రాజగువ్యూం”” అనునట్లు రాజ 

విద్యవలనం గలిగిన యసంపజ్ఞాత సమాధినుండి, మేల్క_ని = [(పాపంచిక 

జ్ఞానములోనికీ దిగి, (బహ్మానంద + భరిత + అంతఃకరణుండు - ఐ = 

స్వస్వరాపావలోకన యువలనC గలిగిన పరమనుఖయుచే? బరిపూర్గ మగు 

డెందము గలచాండగుచ్చు తేన + ముందజక్ = తనయొక్క యెదుటకు, 

ఉన్న + (శీ నీతారామ + గురునిక = చ్చిదూపీణి యగు వె జేపితోం 

గలసీయున్న (శీ రామచంద్ర దేశికేందుని కనుంగొని = అవలోకించి. 
అనేక సాస్టాంగ దండ - (పణామంబులు = కజ్ఞ "నేలపసం బడకేయలరాాం 

యా 

బుడమిని సరిగ నంటుకొని యున్నట్లు భూమిపై సాంగిలండీన వక్షః 

స్థలము నుదురు చూడి. డెందము వాక్కు. పాదములు చేతులు చెవులు నను 

నీ యెనిమిది యవయవములతోను వందనములు, ఆదరించి = ఒవరించి, 

నిటల - తట -_ మటిత - అంజలి - ఫుటుండు - ఐ = నుదుటిపట్లున6 

గూర్చంబడెన కేలుమోడ్పు గలవాం డగుచు, ఇట్టు - అని _ వినుకించె నా 

ముందు6 జెప్పంబోయెడు విధమున స్మోతము చేసెను, 

తా, ఓ మహాదేవ చదేశిశేందా ! నీకు నే నంకితముగం జెప్పుకతిని 

వినుము. (కీ శంకరమూ ర్రి గారీదేవితో ముందు౪ జెప్పణోవు రీతిని వచి 
యించెను. ఆ రీతిని వానుమంతు(డు (కీ రామదందుని యుపచేశబలమునం 
వన కలవడిన సదసద్విచారణాత్శక మగు (శీ రాజవిద్యయొక్క_ యను 

నంధానయువలనం గలిగిన యసం పక్టైత సమాధినుండి మరల (చాపం విక 

క్షానమలోం బడి యాసమాధినిష్టలో6 దన కనుభూకమై స శరన్ వచ్చిన 

నిరతిశయనుఖముే నిండిన డెందయు గలవాండై, తనయొక్క యెదుసీను 

చ్మిదూపిణి యగు పరదేవతలో. గలసియున్న [శ్రీరామచంద్ర దేశికేర్యదుని 



708 వీతారామాంజ నేయసంవాదము [ఆశ్యా3 

ననలోకించి పెక్కు లగు సాష్టాంగ నమసాాూరములను గావించి నుదుటి 

పట్టునం జేర్స్చంబడిన శేలుమోాడ్నుతో నీ పగిదిం గొనియాడెను. 

రిరాము సవరూప దండకము, 
pen 

(శీరామరావూ ! (తిలోకాభిరామా ! పరంథాను! 

నిపష్కావు ! సంపూర్ణ కామా |! బుభేం ( చాంతరంగాల్షి 
| థి 

స | యదు |! న గ 
సోమా |! లసద్దివ్యనానూ | విరాజద్దుణ; చు! యుష్ముత్ను 

న 

“కాళ్ళ స్వరూపం బవాచ్యం బచింత్యం బనంతం బసంగం 

బఖండం బబాధ్యం బబోధ్యం బసాధ్యం బభిద్యం బవి 

చ్భేద్య మూాద్యంతళూన్యం బజం బ్యపమేయం బవిషైయ 

మధ్యాయ మద్వంద్వ మవ్య క్త మ్మ గాహ్వ మధ్యాత్మ మేకం 

బరూపం బనాఖ్యం బర_కం బశుక్షం బకృృష్టం బవీతం బవీనం 

బసూత్మం బదీర్భం బ్మ్నహస్వం బబాహ్యాంతరం బతీరం 

బవ్యయం వియదియాగోచరం బ్య పతర్క్య్యుం బని స్య 

మాద్యం బద్భశ రం బకంపం బలత్ఫ్యుం బలి ప్పం బశ బ్దం బసం. 

స్పర్శభూతం బరూపం బనుస్వాదుగ ౦ధం బవాజ్యానస్మ వాప్యమై 

చార మె నితంయె నతంమె శుదమె బుదమె ము కమెళాంతమె 

శేవలం వై నిరాకార మై సచ్చిదానందరూపాత్య చై కన్య మై 

సర్వభూతోరు చే హేందియ ప్రాణహృద్బుద్ధ ్ యహం కార చిత్తాది 

దృశ్య పపంచంబు నాదిత్యుం డీవిశ్వ 'మెల్ల౯ా వెలింగింపంగాం 

"జేయురీతి౯ (బకాశింపంగా. 'చేయంగా సావ్.వై యాకసం' 

జేకమై సర్వభాండంబులం దంతేట౯ లోపలకా వెల్పల న్నిండ్సి 

యున్నట్టు లాకాశే వాయ్య్వాగ్ని భార్నూమి నానావిభా శేష 

భూతంబులం దంతటకా నిర్నిలిప్పుండ వై యుండి కర్త ఎ 

భో_క్షృత్వ మంతృత్వ భ_రృశ్వ వా_ర్శృత్వముల్ నానురూప 
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క్రరూాపాధి వర్లా(శ మంబుల్ గుణంబుల్ వివేకావి వేకంబులుకా 
U ణి 
ఛోళకమాహంబులుక్ లేక యీస్థూలసూతూగ్తదులక్ జాగర 

స్వప్న సుషువై స్రదులక్. బంచభూతంబులక్
 బం-చకోశ ౦బులం 

జూచుచు నిర్వికారుండ వై నిర్వికల్పుండ వై నిర్విచేమ్హుండ వై 

. చ న లా 
నిష్ప్రపంచుండ వె నిర్వి షుండవై నిర్ణణ బహ్మమా(తుండ వై 

యుప్పు నీదివ్వత త్త సంబు నీసతపాసంభ్భ తాం చత్క_టాకుం 

బుచేతం గనుంగొంటి చేవా! నమ స్తే నమ స్తే నమస్తే నమః 

టీ. [శీరామరామా = “అత్యాదరా ద్ది సరు క్రీ8”” అనుట చేత 

నిచ్చట మిగుల నాదరణతో నాంజనేయుండు ఓ శ్రీరామ, రామొ 

యని రెండు సారులు శీ రామమహామం[తముతో నిజగురుమూ ర్తి యగు 

గశీరామచందుని సంబోధించెను. (తి + లోక + అభిరామా = దివ్య 

నుందర మంగళ వి|గహుం డగుటచే  న్వర్ణమ ర్హ్యపాతాళమయు లను 

మూ౭డులోకముల వారికిని మనోవారుం డెనవాణా, పరంధామ=నూర్యాడి 

తేజన్సుల కన్నిటికిం బరమై స్వయంప కాశమానమగు వెలుంగు గలవాడా, 

ధామశబ్బ మిచట తేజోవాచకమ్యు నిష్కామ = అవా ప్త సర్వకాముండ 

వగుటచే నేకోరకయు లేనివాండా, సంపూర్ణ + కామౌ=సర్యసంకల్పుండ 

వగటచే నీజేటిన సకలమనోరథములు గలవాండ్యా యని నిష్కామల్వే 

మునకు సంపూర్ణ కామత్వము 'పీాతువ్వు బుధ + ఇంద + అంతరంగ + 

అబీ + సోమా = మహోజ్ఞ నులయొక్క- డెంద మనియెడు సము[దమునకం 

బున్నమచందమామ మయైనవాండా, లసక్ + దివ్య + నామా = అంత 

"టను (బసిద్ధమై విలసిల్లుచున్న నిజనామమం[తేము గలవాడా, విరా 

జత్ + గుణ + స్తోమ = (శేస్ట్రములై యొప్పుచున్న సక్వేశ్వరత్వ సర్వ 

జ్ఞ క్వాది కల్యాణగుణములయొక్క్కం గణము గలవాండా, యుమ్మత్ + 

1పకాశ 4 స్వరూపంబు జ రనుయొక్క_ (దేవరవారియొక్క_) సర్వమును 
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(ఒకాశింపంజేయు ("తెలియజేయు చిక్స్వరూపము, అవాచ్యంబు = 

బడ్డది యని నుడువుటకు వలనుపడనిద్వి ఆచింత్యంబుజోఅపాప్య, మనసా 

సవా” అను (శుతిచేత చిత్తముచేం జింతించుటకు శక్యయుగానిదిి అనం 

తంబు = కుదిలేనిది అసంగంబు = దేని నంటనిదిి అఖండంబు = అపకి 

చ్చిన్న మయినది (తెంపులేనిద్రి, అచాధ్యంబు = దేనిచేనెన చాధింపం 

బడనిది, అబోధ్యంబు = ఎవ్వరికినిం "'చెలియంబడనిది, అసాధ్యంబు = 

కర్షముల చేంగాని వి తముచేంగాని సంకతిచేయాని సాధింపంబడనిది “న 

కర్మణా న పజయాధ నేన త్యాగేనై కేన అమృతత్వ్యమానశుః”” అనియిందులకు 

(శతి (ప్రమాణము, అభేద్యంబు ఇ “నీక మేవా2ఒ-ద్వితీయం (బ్రవ్నా” 

అను (శుతినిబట్టై సజాతీయ విజాతీయ స్వగత భేదములు లేనిదిగాన భేదం 

చుటకు శక్యము గానిది, అవి చే స్ఫ్ద్యము = అవే ఏదో జాయ మదాహ్యో 

2.యం అను మొదలగు భగవద్రీతవలన ఖండించుటకు వశముకానిది, ఆడి? 

అంత + శూన్యంబు = మొదలు తుది లేనిది ఆజంబు = “అజా మేశాం 

లోహిత శుక్షకృష్ణామ్? * అను మొదలగు (శతి చేం (దిగుణాత్మికయు జగ 

జ్ఞన్నాదికారణభూతయు నగు సాకుత్చరాశ క్రి తన స్యరాపముగ6 గలది; 

ఆపమేయంబు = అనుమానాది (పమాణములచే సాధింపందగనిద్కి అవి 

జ్రేయము = తెలియ(బడనిదిి అధ్యేయము = ధ్యానింప వీలులేనిది, అద్వం 

ద్వమ=అవస్థ్రాత్రయాతీత మగుటంజేశ శీతోన్లసుఖదుఃఖాదులు లేనిదియు, 

అవ్య క్షయ = “అణోే రణీయాన్*” అను (శుతిచేం బరమసూక్ళు మైనది 

శాన వ్య క్షము కానిదియు, అ౮గావ్యాము = “యన్మనసా నమనుతే - యా 

చృతషా నపళ్యతి _యచ్మో్ళి(తేణ నశ్రుణేోతి” అను మొదలగు (శతి 

వశనములణే సమ _స్టమలగు నిం దియములకును బట్టునడనిడియు, అధ్యా, 

తయ = “స్వభావో౭_ ధ్యాత్మ ముచ్య ' అను గీ తావచనమునుబట్టి 

“న్వప్యాళ్మనో భావ స్ప ప్రేం” అను వ్యుత్స శత్తిచే నాల డ్ త్వ స్వరూప 

మును ఏకంబు = “ఏక మేచా2_ద్వితీయం (బవ్మా” అను (శుతిచే నడకా 



mw 

పద్య-3.] టీకా తాత్పర్యవి కే పార్థసహితము, 711 

శీయమును, అమూపంబు = “అళప్ద మస్పర్శ మహాప మవ్యయం” ” అను. 

(శతి చేం జతుంకిం దియవివయ ము కానిదియు, అనాఖ్యంబు = గ్రాహం 

నాహం నానునావాం నకర్శ (బష్పావావాం సచ్చిచానందరూపం అనాఖ్య 

మనభ్గివ్య క్షం సతి ౦చి దవశివ్యతే”” అను [శుతిచే నామహాపములు 

లేనిదియు, ఆర క్షంబు - అశకుక్టంబు - అకృష్థంబు _ అపీశంబు = ఎబజ్జని 

దియు - తానిదియు - నల్లనిదియు - పచ్చవిదియుకు - గానిదియున్యూ అపీ 

నంబు అసూక్ష్మంబు - ఆవీర్ణంబు లు అ(వాస్వంబు = బలసీనదియు-సన్న్య 

నిదియు - చిన్నదియు - నిడువపైనదియు-కజుచయ మున దెయు ౬ శానిదియు, 

అభాహ్యాంతరంబు = వెలుపలిదియు లోపలిదియుం గానిడియు అక్ష 

రంబు = వినశ్వరము గానిదియు, అవ్యయంబు = తజుంగనిదియు, ఇం 

డయ + అగోచరకంబు = పదునాలుగు ఇం|ది నుములకును విస రుము కాని 

దియు అపకర్మ్య్యాంబు = తర్కించుటకు శక్యము గానిడియు, అని పైశ్య 

ము = ఇట్రైవని నిన్లేశించుటకు నలవిశానిదియు, ఆద్యంబు = అన్నిటికిని 

ముదటిదియు, అద్భృశ్యంబు = దృశ్యమగు (పపందమునవ విలక్షణమైన 

దియు అకంపంబు = చలనము లేనిదియు, ఆలక్ష్యుంబు = “లక్షణావ్య త్తి 

9 
3»? 

బోథ్యే౭._ ర్ల శరవ్యోద్దేశ్యయోరపీ క్లేయే౭_నుమేయే లక్ష్యం స్యాత్ 

అను నిఘంటువుచే నుచ్చేశింపంవగినది గాని తెలియందగినదిగాని యనుమే 

యింపందగినది గాని కానిదియు, అలిస్తము = అజ్ఞానము చేం బూయంబడ 

నిదియు, అశబంబు = ““అకబ్ద మస్పర్శు” మను శుతిచేకను ఆకాశము 
a) 6 

యొక్క గుణమును (శవ జేం్యదియ మునకు విషయ మునగుకబ్దము కాన
ిదియు, 

ఎఅసంస్పర్శభూతంబు = గాలికి గుణమును తృగిండియము నకు విష యము 

నగు స్పర్శము కానిదియు అమూపంబు = అన్నికీ గుణమును నే లేంద్రియ 

మునకు వినయము నగు రూపము కానిదియు, అసుస్వాదు + గంధంబు = 

జలమునకు గుణమును రసేం|దియుయునకు విషయము నగు చవియును బుడ 

మికి గుణమును (ఘా తేంద్రియమునకు విన యమునగు గంధమును కానిడియు 
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అవాక్శానస్మపాపష్యమై = “యతో వాచో నివ ర్తంతే అ(పాస్య మనసా 

సవా” అను (శుతిచేత మాటలకును డెందమునకును గోచరము కానిదియ్సు 
పూర్ణమ-ఐ = గపూర్ణమదకః పూర్ణ మిదం” అను మొదలగు కోతి చేత "నెల్ల 
యొడల నెడ లేకయున్నదియు, నిత్యము-ఐజస్థర మైనదియును, సత్యము, 
ఎజస్మదూపమైనదియు శాంతము - ఐ=తరలోలులేని కడలివడువునను గాలి 
లో లేని దీపముచందమునను వృ త్తిరహితం బై నడియును, ముక్తము - ఐ= 
సంసారబంధమునుండి వదలంబడినదియును, “కేవోలంబు _ ఐ = తనకంపై 
వేజొండు లేనిదియును, నిరాకారము _ ఐ = దృశ్యమగు రూపము లేనిది 
యును, సత్ £4 చిత్ + ఆనంద + రూప + ఆళ్మ + వైతన్యము-ఐ = 

సత్తును చిత్తును _ ఆనందమును స్వరూాపముగం గల తన చైతన్యము గలదియె, 

సర్వ. ..[పపంచంబున్ సర్వ + భూత = సమ_స్మ్మపాణుల యొక్క, 

ఉరు - దేవా = పాంచభౌతికము లగు మేనులును, ఇండియ = త్వశాదు 
లును వాగాదులు నగు పది యిం[దియములును, (పాణ = (నాణాపానవ్యా 

నోదానసమానము లను వాయునులునుు పాత్ = జెందము బుద్ధి = తెలివి, 
అవాంకార = అభిమానము చిత్త = స్వాంతము ఆది = లోనగు, 
దృశ్య = కన(బడుచున్న, (పపం౦చంబున్ = జగద్వి సారమును ఆదిళ్యుం 
డు=భాస్మ_రుండు, ఈ + విశ్వము - ఎల్లక్ = ఈ[పపంచము నంతను, 'వెలిం 
శగింపక కాకా _ చేయు-రీతికొ = థాసిలంజేయుచున్న తీరుకు (పకాశళిం 
పక_కాకొ - చేయక్ _ కాకొ = వెలుగొందున ట్లానరించు చుండగా, 
సాకీవి _ ఐ = తటస్థమగం జూచుచున్నవాండ వచ్చు ఆకనంబు - 
ఏకము - ఐ = ఆంతరిక్నయ ఒకటియే యగుచు నర్వ + భాండంబులందు. 
అంతటక = ఘటము లన్నింటియందును, లోపలక్ = ఆంఠర్భాగ మునం 
దును వెల్పలక్" ఇ బహీర్భాగమునందును, నిండియున్న ట్లులు = వ్యాపించి 
యున్న విధమన, ఆకాశ...అందుకొ _ ఆకాశ + వాయు + అగ్ని + 
వార్ + భూమి = మిన్ను - గాలి _ నిప్పు - నీరు - ప్రడమి యను మహీ 



పద్య-3. ] టీకాతాత్పర వి శేపార్ధసహితము. 718 

భూతము ల దింటియందున్సు నానావిధ = పలు తెజంగులంగల్క ఆశేన = 

సమ స్ప్తములగు, భూతంబులందున్ = జంతుజాలములయందును, ఆంత 

టక్ = లోను వెలుపలను, నిర్విలిప్తుండవు = వానియొక్క గుణదోనముల, 

నంటనివాయడవ్కు ఐ- ఉండి = అగుచున్నవాండ వె - కర్తృత్వ + 

భో కృత్వ + మంకృత్య + భ్ర్హృత్వ + వా ర్హృత్వయులు = చేయు 

వాడను - భుజించువాండవు - తెలియువాండవు - భరించువాండవు = 

పారించువాండవు నగుటలునుు నాను + రూప + (కియా + ఉపాధి + 

వర్ణ + ఆశ్రమంబులు = రామకృ్ళస్లాదు అగు చేళ్ళును _ నాకారములు - 

పనులు - గృవాషే[తారామా ద్యుపాధులు- (బావ్మాణాది వర్గములు = 

(బవ్నాచర్యాద్యా[ శమములున్సు, గుణంబుల్ = కార్య భెర్యాది గుణ 

ములున్యు వివేక 4+ అవివేకంబులు = వివేచనయు ఏవేచనలేమియు, శోక] 

“మోవాంబులు = దుఃఖము మోహమును, లేక = సంఛవింపకు,ు ఈ + 

మూల + నూకు + ఆకులక్ = వెని జెప్పిన నామరూపాదులగు స్థూల 

ధర్మములును, కార్య సై ర్యాదులగు నాంళరథర్శ్మయులును మొదలగువానిని, 

జాగర + స్వప్న + సుహుష్టీ + ఆదులక్ = మెల(కున - కల- నిదుర. 

మొదలగు నవస్థలను, పంచ - భూతంబులక్ = పృథివ్యాదిపంచమ హాభూత 

ములను, పంచకోశంబులకా = అన్నమయ (_పాజమయ మనోమయ వీజ్ఞాన 

మ యానందమయము లనుకోశముల నైదింటిని, చూచుచుక్ = కను6ి 

గొనుచ్చు నిర్వికారుండవు - ఐ = అట్లు చూచుటవలనం గలి గెడు వికార 

ములు లేనివాండవైై నిర్వికల్పుండవు - ఐ = ఎట్టి సందియములును లేని 

వాడ వగుచు, నిర్విచేష్టుండను - ఐ= ఏ వ్యాపారములును లేనివాండ 

వయ, నివ్పషిపంచుండవు - ఐ = (పపంచసంబంధము లేనివాండవ్రై నిర్వి 

శేసుండవు - ఐ = ఎట్టి విశేషములును లేనివారి డగుచు, నిర్హుణ + 

(బవ్మా + మాచుండవు- వి = గుణ తయాతీత మగు శీవలపర బ్బా 

స్యయాపుండ వణచు ఒహ్హ + నీ + దివ్య పాత క్ర గంబుక్ = (పకా 
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శించు నీ సంబంధమగు లోకో త్తరమైన వా_స్రవస్వరూపమున్సు నీ, 

చేశ౯ా_నీ = నీయొక్క, సత్ = యోగ్యమగు, కృపా = కనికరమువేశ, 

సంభృత = పరిపూర్ణమయిన, _ అంచత్ = విలసిల్లుచున్న, కటాక్షంబు 

"చేతక౯ = ోకటం గండం అకుతి వ్యాప్నోతీతి కటా క్షం” అను వ్యుత్న త్తి 

చేత కటమును (గండస్థలమును) వ్యావీంచునదిగాన కటాక్ష్షమునం బకునట్టి 

యపాంగావలోకనముచేత్త కనుంగొంటిక౯ = అపోవముగం చెలిసికొం 

టిని దేవా = ఓ దేవరా తే = నీకొజక్రు నమః = వందనము, నమ సే 

ననుస్తు నమః - అను నీ యభ్యాసము భ్క్ష్యతిశయమును సూచించు 

చున్నది. 

తా. మోకము సంపద్యు కండ వగు నో రామచందా! కందర్చకోటి 

సౌందర్యముచే ముజ్జగములం గల (స్ర్ర్రపురుపాదు అకు మనోవారుం డయిన 

వాండవును, వేవెలుంగు శేవెలుగు మొదలగు వెలుగసలకెల్లం. బరమగు 

వైతనృ్ఫదీ పి గలవాండవును, ఎట్టి కోరికలు లేనివాండవు శావుననే యవాప్త 

సర్వ కామ (డ వపగుట చే. బూర్తిగ నెజవేజీన సకలవాంఛలు గల 

వాయడవును మహాయోగులయొక్ళ యంతఃకరణ మనియెడు పాలకడలి 

నుప్పాంగ(ంజేయు పున్న మచందమానువున్కు పఠనమ్మాతముచే సకలలోక 
ములను బవి(తేములుగం జేయుచున్న  పెక్కలగు నామమం[తములు గల 

వాండవును, విశేషముగ రాజిలుచున్న యనంతేము లగు కల్యాణ గుణ 

ములకు గని యైనవా(డవున్కు నగు నీయొక్క. సృపకాశమగు పరమాత్మ 

స్వరూపము ఇట్టిదని వ్యాక్షుచ్చుటకు నలవికానిడియు, మనస్సుచే నిట్లిదని 

"తెలిసికొనుటకు శక్యము కానిదియు తుది లేనిదియు, చేనియొక సంసర్ట 
మును లేనిడియు బేశకాల వస్తుకృత పకిచ్చేదము లేనిడియు, కాల తయా 

బాధితమును, నిట్టిదని బోధించుటకు నలవి గానిడియు, ఎట్టియు క్రులచే నైన 

సాధింప(బడనిదియు  (పత్యగభిన్నం బగుటచే భేదముచేయ నలవి గా 
రకియు (““మృశ్యో సృమృత్యు మాప్నోతి య ఇవానా నేన పళ్యతి”” 
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అని (శతి భేదము చేయువానిం దిట్టుచున్న ది. “అచ్చేద్యోఒయ మదా 

వర్మ్యోఒయ మ శ్రేద్యో2ఒ.శోమ్య ఏవచి” అనుట చే ఖండింప నలవి గానిదియూ 

తుదియు మొదలును 'లేనిదియా ల బుట్టువు లేనిదియు, నెట్టి పమాణములకోను గోద 

రముకానిదియు, విజ్ఞానమునకు నగోచరమయినదియు, ధ్యానించుటకు నలవిగా 

నిదియు, శీతోన్ల సుఖదుఃఖాది ద్యంద్యములు లేనిదియు, నగును.. సాంఖ్య 

సమ్మలే మగు (పధానముగూడ నిట్టిదియే శాన వాాపధానమే యాత్మత త్త 

ము గావలయు ననిన నది జడమగట చేతం గా నేరదు) మజీయు నిం[దియా 

దులచే (గ్రహింప నలవిగానిడియు(, బరమాత్శస్వరూప మైనదియు్కు “పీక 

మేవా౭._ద్వితీయం (బవ్మా” అను (శుతివే సజాతీయ విజాతీయ స్వగత 

భేదములు 'లేనిడియు కరచరణాద్యవయవవిశిష్ట మగు నాకారము లేని 

దియు, పేరు లేనిదియు నెజటుఫు తెలుపు నలుపు పసఫు మొదలగు రంగులు 

'లేనిదియుు బలుపు సన్నన నిడుపఫు కుజణుదలు లేనిడియు వెలుపలిది లోనిది 

కానిదియు వినశ్వరము కానిడియు, తజుంగనిదియు, నిందియములకు వివ 

యము కానిదియు, తర్కములేం దర్కింపంబడనిదియు, నిర్తైళంపరాని 

దియు సకలకారణ మై:;దియు, దృశ్యజాతమునకు వింక్షణమును జిల 

నము లేనిదియు, గుర్తిం పరానిదియు, నజ్జైనము శే బూయంబడనిదియు, 

శబ్బస్పర్శ్గరూప రసగంధ ములకు విలక్షేణంబును, మాటలకును జెంవము 

నకు నందనిడియు, నంతట నిండియున్నదియు నగు నిత్య సభ్య శున్ద బుద్ద 

ముక్త శాంత కేవల నిరాకార సచ్చిదానంద స్వరూప మగు నిజచైతన్యము 

పంచమహాభూతములును, భౌతికము లగు స్థూలోపాధులున, డశవిధేం 

దియంబులున్సు పంచపాణములుశ్కు మనోబుద్దె చిక వాంకా రాక్ళక మగు 

నంఠతఃకరణచతుష్టయమును, లోనగు జడమై సాకీ యగు నాత శైవ గోచర 

మగు నీ నిఖిల (పపంచమును దివాకరుండు లోకములను [(బకాళ్ంపం 

జేయుచున్నట్లు ఛానిలం జేయుచుండంలా నంతకును (దష్ట్రవగుచు నెక 

యంతరిక్ష్నయ కడవలఅన్నిటియొక్య_ లోనుం వైని వ్యాపించియున్న విధ 
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మున మిన్ను మన్ను మొదలగు సమస్త స భూతజాత ములయం౦ందును వ్యా 

వీంచి వాని నంటకయున్న వాఢవయ్యి పనులం జేయుట యనుభవించుట 

లయించుట పూనుకొనుట సంవారించుట మొదలగునవియు పేరు రూప్ప 

యిల్లు వాకిలి జాతి నీతి మంచి చెడ్డ "తెలివి తేట కస్ట్రము సుఖము ఆలి 

దవ్సీ నియమము నిస్థ మొదలగునవియును లేక్క _పెని జెప్పంబడినట్టి 

చత్యంరాదీందియములకు గో-చరములును కేవల మనోబు ద్ధ్యాదులక్ష గోచర 

ములును నగు పదార్థములును మెలంకవ కల నిదు" మొదలగు నవ స్థలను 

బుడమి మొదలగు పంచభూతమలను నన్నమయ (పాణముయ నునోమయ 

'విజ్ఞానమ యానందమయము లను పంచకోశములను సాకీ'వై పరికించుచు 

నట్టు వానిం జూచుటవలన వికృతి నొందక యొబ్రైవికల్పములును లేకయే 

వ్యాపారములును లేక, పపంచసంబంధ మించుకయును లేక యొబ్టివి శేష 

ములును లేక్క గుణ్యతయాతీత మగు కేవలపరబన్నాస్వరూపుండ వచు 

(ఖబకాశించుచున్న నీయొక్క వా_స్తవస్వయాపమును నీయొక్క జూయమాన 

కరుణారసపరిపూర్ణ మగు నషాంగావలోకన య చేత నపరోక్న్షమగం గాంచి 

శతెలినికాంటిని. దేవరా ! నీకు ముమ్మాటికిని మొక్కు_చున్నాను. 

అవ. పరనుపురుముని విశ్వమయునింగ నుతించుచు 

న్నాడు, 

ఇం(దవ( జావృ_్తము. 

విశ్వాంతరావాసక ! $ విశ్వమూ ర్తి ర్రీ | 

విశ్వజ్ఞ ! విశోదర ! శ విశ్వవంద్యా ! 

విశారక్ష ! విశ్ళాతిగ | (| విశసాశీ ! 
విశ్యాది | విశ్వేశ్వర ! $ విశ్వరూపా ! రి 

జ్. విశ్వ + అంతర్ 4 ఆవాసక = విశ్వం జగతి సంసాశే జీవే 

తడశిమానిని | (శాద్ధదేవవి శే షే పేచ పుంసిస్యా త్సకలే తిష” అను నిభం 
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టువు కేం [బపంచముయొక._ లోపల నంతే ర్యామియా పమున నున్న వాండా, 

విశ్వ+ మారీ = “భూః పాదా యస్య నాభి ర్వియత్ ” అను మొదలుగ( 

జెప్పయిజిన విర్శాడూపము చేత సకలలోకములే శరీరమగం గలవాండా, 

విశ్వ +g = సర్వమును బెలిసినవాండా, విశ్వ + ఉదర = అనేక 

కోటి (బ్రహ్మాండములు కడుపునందు6. గలవాండా, విశ్వ + వంద్యా = 

ఎల్ల వారి చేతను (మొక్కంబడుచున్నవాండా, విశ్వ + అక్ = ోసనా(న్ర 

క్రీర్థాప్రురుష సృవాసాతు స్సవ్యాసపాత్ * అను (శుతిచేక సకల పాణి. 

స్వరూఫుండ వగుటవలన 6౬ బెక్కులు కన్నులు గలవాండా, విశ్వ ౨ అతిగా 

(ప్రపంచమునకు నతీతుండ వైనవాండా, విశ్వ+ సాక్షీ = సమ స్మమనకును 
(దష్ట్టవైనవాండా, విశ్వ + ఆది = [(పపంచమునకు స్థూలకారణ మైన 

చాడా, విశ్వ + ఈశ్చర = సకలలోకములకును కాసకుండ వైనవాండా, 

విశ్వ + రూపా = [పపంచము స్వరాపముగ6 “లవాడా. 

తా, ఓ దేవా! నీవు సకలభూతములయందు నంతర్యామి యె నివ 

నించి యున్నావు. పుడమి మొదలగలోకములను పాదములు మొదలగు 

నవయవములుగం గల విరాట వరూపుండవు నీక్రం చెలియని సంగతు లెన్ని 

యును లేన్య అనేక కోటి బహ్మాండ ములు గర్భమునందు. గలవాండవు; 

ఎల్ల వారిచే నిరంతరమును (మొక్క. బడుచున్నావు. పెక్కులు గన్నులు 

గలవాండవు; (పపంచమ నతికమించి యున్నావు. నమ_స్తమునకను 

సాకీ వై యున్నావు సకలభువననముల యుత్ప _త్ర్రితిలయములకు మూల 

కారణభూతుండవు; ఎల్లలోకములను కాసించుచున్నావు నీవు సర్వస్వ 

రూఫుండ వై తివి. ౪ 

అవ. ఇట్లు (పపంచ స్థిత కాలమునందలి భగవ(దూప 

మును గొనియాడి, భగనంతు(డు యోగన్నిదలో నున్నతతి 

స్వరూపమును నుతించుచున్నాండు. 
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ఉవపెందవ[జావృ త్తము. 

నిరీశ ! నిష్కా_రణ ! $ నిర్విక లా! 

నిరీహా ! నిర్వాణద ! $ నిర్వికారా ! 

నిరానుయా ! నిర్దణ!$ నిర్వి శేషా | 

నిరంతరానంద | విశనిశ్చి తాత్యా! | 

టీ, నిరీశ = నీ కొకకా సకుండు 'లేనివాండ్యా నిమాో._రణ= నీకంటె 

వేజగు నొక కారణము లేనివాండ్యా. నిర్వికల్చా = ఎట్టి సందియములును 
లేనిచాండా, నిరీవా = ఏ తలంపులును లేనివాండా, నిర్వాణద =స్వా[శితు 

లకు సంసారబంధవిము క్రి నిచ్చు వా౭డా, నిర్వికారా = జనన మరణాది 

వికృతులు లేనివాండా నిరామయా = ఏరోగములు లేనివాండా, నిర్దణ = 

హీయగుణములు లేనివాండా, నిర్వి కే సా = నీ కన్నియు విశేషములుగాని 

నీవు దేనికిని విశేషమను గానివాండా, నిరంతర + ఆనంద = "తెంపులేని 

యానందము స్వరూప ముగం గలవాలడా, వినిళ్చిత + ఆత్మా = (శతి 

స్మ ఎ్రత్యాది పమాణముల చే నిశ్చయింపంబడిన స్వరూపషము గలవాండా. 

తా. ఓ పరమపురుషా! నీ కొకశాసకండుగాని నీయుత్స త్యాదుల 

కీొకకారణముగాని సందియము-గాని కోరికలుగాని పుట్టువు చావు ముడి 

మొదలగు మార్చులుగాని రోగములు గాని విశేనమయులుగాని హేయగణ 

ములుగాని లేవు. నీవు స్వాశితులకు సంసారబంధమునుండి విడుదల 

నొసంగుదువు. నిరతిశయనుగు పరమసుఖము స్వమాపముగం గలవాడవు. 

(నుతి స ఏతి పురాణేతివోసముల చే నిశ్చయింపంబడినది- ఏళ్ళ 

పృథ్వీవృ త్రము. 

చరాచరకృత[ప్రపంక$చనుయ _ సర్వసంసారభృత్ 
కమరాకురవిలకుణా! $ గతని.కార! చిల్లతుణా! 
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పరాపర! సనాతేనా! $ పరమ-పావనోద్ద్య్యోతనా! 

పురాణపురుపో త్తనూ! $ీపురుష-పూర్ల ! విద _త్తమా! 

టీ, చర...విలక్షణా - చర = జంగమాత కము లగు దేవ మానవ 

తిర్యగాదుల చేతను, అదర = స్థావరములైన కొండలు చెట్లు మొదలగు 

వానివేతను, కృత్ = నృజింపబడిన, (పపంచమయ = చతుర్ద శభువ 

నాళిక మస సర్వ + సంసార = ఆజవంజవము చెల్లను, భత్ = 

వహించిన కుర + ఆకర 4 విలతణా = ోక్షురః సర్వాణి భూశాని 

కూటస్టే2._కుర ఉచ్యతే” అనుట చేత క్షరము అన(బడెడు సకలభూతముల 

కంచన్ అవమరుం డవంబడెకు కూటుస్ల స్థుకం కొను వ్యతిరి క్ష మయినవాలడ్యా 

గతవికార = పోయిన వజ్భావవికారములు గలవాండా, చిక్ + లక్ష్షణా= 

పరిశుద్ధ చైతన్య మే లక్షణము. (స్వరాహముగల గలవాండా, పరా + 

పర =.“ “అపరా బుగ్వేదో యజుర్వేద స్సామవేవో ఇథర్వవేద శిత 

కలాగ్చే వ్యాకర కారి నిరు కం ఛందో జ్యోతిష. మితి |! అథపరాయయా తద 

క్షర మధినమ్య తే” అను [శతి చేతల జెప్పంబడిన పర్మాపకృతియు నపరా 

(పకృతియు నీవే యెనవాయా, సనాతనా = అనాదికాలమునుండి 

యున్నవాండ్యా ప పరమ +. పావన వ ఉద్యోకనా = ఆజ్ఞానసంబంధ ము 

లేమింబేశి మిగులం బవి (తమగు చై వైకన్యద్ ప్రి వీ కలవాండా, పురాణ +పురుష + 

& తేమా = = సృష్ట్రాతిలయక ర్త ర లగుటచే చెళ్లరోకుం బూ లగు (బవ్నా 

పురుషశ బ్బ వాచ్యు 

విన్య క్తేమా = 

విస్గురు చానులకు( (బధానులండ్యా పురువను + పూర్ణ = 

అగ జీవులందజలోను వ్యాపించి నిండియున్న వాండా, 

(బ్రవ్మూవిద్వరిస్టులండా . 

లౌ. స్థావర సులు జంగమములు నగు సఘూలోపాధుల చేక రచి 

యింపంబడిన నిఖిల పపం చరూప మగు నీసంసారము నెల్ల 6 బూనుకొనియున్న 

పృథివ్యాదెపం చదమళోభూత ఘములకం కను నవిద్యోపహి కు లగు జీవులకం-టెను 
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వ్యతికి క్తుండవును, ఇవావు పుట్టువు ముదిమి మొనలగు మార్పులు ేనివా, 

డవును, కష్థబోధ స్వరాపుండవు నె పర్శాపకృతి యపర్శాపక్ళతి యక 

"రండు పకృతులు నీనమయై యుంటివి. అనాదియగు కాలమునకు గూడ్ల 

ముందున్న వాడవు; మిగుల? బరిశుద్ణమ' చెతన్యదీ ప్రి క లవాండవు; 

(బ్రహ్మ విష్ణు రుదాదు లగు నాదిప్రురుషులక6 గూడ నుత్తముండవు., నిఖిల 

జీవులందు నంత ర్యామి వై వ్యావీంచియున్న వా౭డవు. (బవ్నావిద్వరిస్టుండవు 

దేవా నీ వగుదువు. 

““జసల్ జసయవం లుస్లకర సంఖ్య విశాంతులున్” * అని యీ పృగ్థీ 

వృ త్రయునకు లక్షణవే త్తీలు పం డెండవన యక్క_రమును విశ మస్థానమగ( 

చెప్పిరి, ఐనను సంస్కృత భందళ్ళా స్రయలయందు నీవ త్తయనకో బిరా 

మము ఎనిమిది యమరములపెని (బతిచరణమునకం జెప్పంబడి యున్నది, 

సాధారణముగ వృ త్తములకు సంస్కృతములో. జెప్పంబడిన విరామస్థలము 

నందే తెలుంగులోం గూడ నాయా వృ త్తములకు విశ మస్థాన "మేర్చజుపం 

బడుచున్నది. ఇ ట్టుండల౫ా నీవ్బ త్తమునకు6 బం డెండవ యక్షృరముకంటి 

తొమి శైదవయకురము మిశ్రమ మగుటయే చదువుటకు సౌకుమార్యముగ 

నుండును. కావుననే యీ మహాకవి యాంధలకుణవే త్తలశాసనమును 

శిరసున వహించుచుం బం(_డెండవయింటను సంస్కృత భందశ్మా సి 

సం పదాయానుసారముగ. దొమ్మిదవయింటనుగూడ (పతిపాదమునకును 

యతులం జూ పెను. ఆస్థానములయందే యంత్యాను. పాసముగూడ నిలి పెను. 

భుజంగ పయాతవృ త్తము. 

పరంభామ ! దివ్య, పీభావాభిరామా ! 

పరాకాశ ! సంపూర్ణ కభవ్య(పకాశా ! 
పరానంద ! బేవాధిశపా! విశ్వతుందా ! 

పఠానంద ! సచ్చిత్స ఏకభా వాత రూపా ! 
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ట్. పరంధామ=**యద్ద త్వా న నివర్తంతే తద్ధామ పరముం నుమ 

ఆక భగవద్వచనమువ లన చేపదమును బొందిన మహాయోగులు మరల నీ 

సంసారచ్మక మున€ బడరో యట్టి సర్వో తృమస్థానము గలవాండ్యా 

దివ్య + (ప్రభావ + అభిరామా జ లోకో త్తరమగు మాహాత్మ్యము జే 

రమణీయుం టైనవాండ్యా పరాకాశ = భూతాకాశమునకు వ్యతిరి క్తమగ 

చిన్నయా కాళ స్వరూ పుయా, సంపూర్ణ + భవ్య(పకాశా = ఎల్లయెడ 

లను వ్యాపీం చినట్టి యు నకలలోకములకు కేమకర మయినట్టియు డివ్య 

తేజస్సు కలవాండా, = పర + ఆనంద = “*నైషానందస్య మోమాగ్ సా 

భవతి” * అని మొదలుకొని “న ఏకో (బవ్నా ఆనందః౯** అను దనుక 

[శతియందు. జెప్పంబడిన మానుషానందాద్యానందమునకంశు నతీతమగు 

నిరతిశ యానందము గలవాయూ దేవన + ఆధిపా = నలున మొదల/వ 

. వేల్ప్చులకు సేల్రికా విశ్వ + తుందా = ఆచేకకోటి(బహ్మాండయ అదర 

మనం గలవాండ్యా పర + అనంద + సత్ + చిక్ 4 స్వభావ + 

ఆక్క + రూపా = నిరతిశయమగు నానందమును సత్తును చిత్తును స్వభావ 

ముగ6 గల నిజస్వరూపమాు గలవాండా! 

తా. మహాయోగులు యోగమార్లమునుబట్ది యే తావునకం పేరి, 

మరల నీ సంసారగ ర్హమున6 బడక యఖండసుఖము ననుభ వించుచుందుకో 

యట్టి సరో శ్రమమయిన స్థానము గలవాడవును, 'సెక్కులగు నవతార 

విశేషములయందు లోకో త్తరము లగు (పభావములను జూపి, దుష్టశిక్షణ 

శిష్టరతుణములం జేసి లోకములకు నెమ్మది నిచ్చినవాండవును “ఆ-కాకో 

,వావె. నామ్హభాపయో ర్నిర్వహీతా”” అను మొదలగు కుతి చేత 6 జినంబర 

స్వరూపుండవును, ఎల్ల యెడల నిండి యెల్హరకును శేమము నిచ్చెడు దివ్య 

జోోతిస్ప్వరూ పుండ వును, మానుపానందము మొదలు (బ్రహానంచదముదనుక ౦ 

గల లౌకి కానందములకు నతీఠమగు నఖండానంద ము స్వచూప షుగ€6 గలవా 

డవును, నలువ మొదలగు 'వేల్చులకు నేలికవును పక్కులగు (హ్మాండ 

4&గె 
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కోటు లుదరమునం గలవాండవును, ఆఖండ సచ్చిదానంద స్వరూఫ్రు,డ్లన్టన్వ 

నీవై యొప్పుచుంటివి, 2 

క మాయా పతిబిం బెశ్వర ! 

మాయామయదివ్య దేహ ఫ$ మాయాతీతా | 

నూయాని ! నూయనూయా |! 

మాయారహీతౌాతత త్త శమయ జయరావూ |! రా 

జీ. మాయా + _తిబింబ శ ఈశ్వర = శుద్ధస త్త ఏ పధాన మగు 

మూల పకృతి భాగమున (బతిఫలించిన యీళ్వ రాత్మ్మక చె తన్యము Xల 

వాండ్యా మాయామయ + దివ్య + దేవా = కద్ధస క్త ్ టపధాన యగు 

మాయ స్వరూపముగ6 గల లోకో త్రరమగు దివ్యమంగళ వి[గవాము కల 

వాయడ్యా మాయా + అరీతా = అట్టిమాయను వశపజచుకిొని చానిని 

| మోతీయున్న వాడా మాయావి = (పపంచముయొక్క_ జన శఫతిళంగ 

ముల నొనర్చుటకు నా మాయను ే కొనియున్న వాండా, మాయ “ఇ 

మాయా = మాయాయాపవీణి యగు మూల పళృతిక6 గూడ మూల పకృతి 

యునవాండా, సాంఖ్యులు “న పకృతి రవికృతిశ్చ ఫపురువః”* ” అని చెప్పినను 

నౌపనివషదులు మూల ప్రకృతికి మూలభూతుండు పరమేశ్వరుండని న్థీరపజీ 

చిర్వి మాయా + రహిత + ఆత్మ+త త్త వ్రనుయ = మూలావి ద్య చే విరహీత 

మగు పరమాత్మస్వరూపుండ వగు రామా = ఓ (శీరామచం(ద్కా జయ = 

సర్వోత్క్భృష్టుండను గమ్ము. 

తా, శుద్దసత్త్వ్మపథాన యగు మాయయందు. (బతిఫలించిన యీళ్వర్న 

చైతన్య మయినవాండవును, అట్టి సత్త్వగుణ పధాన యగు మాయ స్వరూ 

పముగల గల యనేకము లగు నవతారరూపము లయిన లోకో త్రరళరీర 

ములు గలవాండవున్యు మాయను లోంబఅచుకొని దానిని మోటియున్న వా( 

డవును, సను_స్తమయిన (_ప్రపంచముయొక్క_ సృష్టి స్థిిలయ మలం జేయుటప 
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చామాయ నవలంచించియున్న వాండవును, నట్టెమాయపం గూడ నీవు మాయ 

మొనవాండవును (ఆ 'సకల[పపంచమునకును మాయ మూల మయియున్న ది. 

అట్టి మాయకు భగవంతుం డధిస్టానభూతు. డని ఫలితార్థము. భగవంతుని 

పారమార్భిక స్వరూపము మాయచే విరహీత మే స్ట యున్నది) అయినట్టి 

శామచం[దా, నీవు సర్వోత్కార్ష ముగా నుందువుగాక ! చా 

క. భూతకర ! భూతభావన ! 

భూతభరణ ! భూతహరణ ! $ భూతావాసా ! 

భూ లేశ్వర ! భూత్యాశయ ! 

భూతాత్మక ! భూతసావీ ! శభూతాత్మ! వారీ ! ౯ 

టీ. భూత + కర = “*ధరాడావుచిలేసత్యే యథార్థ న్యాయమో 

-రపీ | పీశాచాదాచ యోగీం దే సదృశప్రాప్రయోరపి"”* అని “జంతౌ తత్త్వా 

నుసంధానే చాతీతే భూత ఇసు తే”” అను నభిధానముచేత జంతుజాలము 

లను సృ్పజియించువా€ జె, (ఇందులకు నావే రచియింపంబడిన (శీ విష్ణుసవా 

(నామ వికృతియందు కరబోగుణం నన్నా శిక్య పర మేస్థ్యాత్మనా సదా | 

కరోతి సర్వభూ తాని భూకకృత్యృ_థ్య తే వారి” అని భూతికృన్నామనిర్వ 

చనమును జూడు(డు.) భూక + భావన = సత్య మగు సంకల్పము గల 

వాండాా లేక ఫుడమి మొదలగు పంచమహాభూకతములను బుట్టించినవాణా, 

ఇందులకు “పృధథివ్యాదీని భూతాని స్వయం జనయతీతివా |! సత్యావా 

భావనా యస స్ట్ సవారి ర్ఫూత భావన” అని మత్మతభూతభావననామ 

విర్వచనమ్యు పకభరణఎ మహావిస్ణుస్వరాపమున స త్యగుణము నవ 

ఖంబించి సకలభూతకోటులను భరించువాండ్యా ఇందులకు “విష్ట్వార్శనా 

సత్త్వగుణ మధిష్టాయ నిరంతరం | బిభ ర్తి సర్వభూళాని భూతభ్య త్మ 

థ్యతే హరిః అని మరఠ్కత భూత భృన్నా మనిర్వచనము; భూత + 

వారణ = మవే[పళయ కాలమునందు రదరూపమున6౬ దమోగుణము నవ 
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లంబించి భూతముల నెల్ల సమయించువాండాా భూత ££ ఆవాసా = సర్వో 

భూతమలయందు నంత ర్యామిరూపమున నున్నవాండా, భూత 4 ఈశ్వర 

ఎల్ల భూతములను దమతమ మర్యాదలను మీ జకుండునట్లు నిలిపీ కాసిన 

వాండా, భూత + ఆశయ = సకలభూకములకో నాధారభూకతు(గా, 

భూత 4 ఆత్ముక = “సర్వం ఖల్విదం (బవ * అను (శుతిచే నానావ్వి 

భూరతజాలయు స్వరూపముగ6 గలవాలాా భూత 4 సాక్షీ = భూ! 

భవ్య భవత్స్ళభుః” అనుటచే భూతభవివ్యద్వ ర్త మాన కాలములయందు 

జరుగు నిఖిలవ్యాపారాదులకును (దష్ట యైనవా(౧డా, భూతళబ్దము భవిష్య 

ద్వ _ర్హమానములకు నుపలక్షకము భూత + ఆత్మ = సత్యమే స్వరూప 

గం గలవాయడా, వారీ = “వారి కరతి పాపాని స్మర్యమాణ స్సృక్ళన్న 

కాం” అనుటచేత సకల పాపసంహారకా, యని (శీ నారాయణ నామస్మరణ 

రూప మగు స్తవము, 

తా. సృష్టిక ర్రయగు పరమేష్టిన్వరూపుండ వయి రజోగుణము నక 
లంబించి సమ _స్రభూతములను దొలుత సృజించినవాండవు. తరువాత స్య 

సంకల్పుండవగు నీ వాభూతకోటులనెల్ల [శీమహావిష్ణుస్వరూపమున సత్త్య 

గుణమును బూని పరిపాలించుచుంటివి. తుదను “రు దరూఫుండవె తమో 

గుణమును దాల్చి యాభూతకోటుల చెల్ల నుపసంనారించుచుందువు. ఇట్లు 

చాలుండు ఇసుక బొమ్మలను జేసీ యించుక సేపు వానితో నాడుకొని కడ 

పట వాని నెల్ల దుడిచివేయునట్టు నీవు నీపపంచయుతో వినోదించుచు 

న్నావు. ఇట్టి భూళఠజాతరూపమగు (పంపచమునకు నీ వీళ్వరుండవున 

నా ధారభూతు6డవును నె తివి, మతియును, నీవు సకలభూతమల యంద 

నంతేర్వామిరాపమున నివసించి యున్నావు. విరా_దూపమున సకలభూక 

ములు. స్వరయాపముగం గలవాండవు. భూత భవిష్యద్వ ర్హ మాన కాలములయందు' 

జరుగుసమ _స్టమునకు. నీవు సాత్నివి. సత్యస్వరూఫపుండ వైతివి ఓవారీ ! 
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(స్రగ్నిణీవృ_త్తము, 

యోగయోగాంగ సం3$యు క్ల! యోగ్మవియా! 

యోగము చానితా! $ యోగని| తాంచితా! 

యోగలవ్యూవనా! (| యోగసిద్ధి పడా! 

యాగమాయా(శయా! $ యోగయోగీశ్వరా! ౧౦ 

టీ. యోగ + యోగాంగ + సంయు క్ష = యంతయోగము లయ 

యాగము వాఠరయోగము రాజయోగము భ_క్రియోనము మొదలగు యోగ 

.బిశేవములతోను, అట్టియోగములకు నంగభూతము లగు యమనియ మాసన 

(పాశాయామ (ప్రత్యాహార ధ్యాన ధారణ సమాధులును, శమ దమాదులును, 

మొదలగువానితో గూడియున్న వాండా (పరమేశ్వరుడు యో! యో 

,గాంగములతో 6 గూడియుండుట యనగా నిట్టిసాధనముల చేం బొందందషి 

నవాండనుటు యోగ +(పియా = “యోగః కర్మ్శసుకాశలం అని చెప్పం 

బడినతీరున య థావస్థిత మగు వస్తువును వేళోక విధమున (బతిపాదించుట్క 

ఎట్టనిన సంసారబంధ మునకు మూాలమైనద య్యుం జి రృశుద్ధిద్వారా బంధ 

రహీతమగు మోక్షమునకు. బరంపరచే హేతువగుచుండుట యిట్టే యోగము 

నందు. (బీతిగలవాండా, యోగముదా + అన్వితా = “సంయోగ మేళ 

నోపాయధ్యానయు క్ష చృలేషుచ” అను నభిధానము చేత యోగశబ్దమునకు 

ధ్యానమనియు నర్భము గలదు గాన, ఛ్యానమ్మదతో (చిన్నుదతో) కూడి 

యున్నవాండా - చిన్ము దే ధ్యానింపదగినవాండా యని యర్థము. మూగ 

నిదా + అంచితా = తురీయా వస్థాత్మక మగు మయోగన్మిద చేం దనరు 

'చున్నవాండాా యోగ + లక్ష్య + అవనా = “న యోగం యోగ 

మిత్యాహు కవాతు పరమాత్మనోః”” అనుట'చే జీవాత పరమా త్మైక్యరూప 

మగు యోగమునందు లక్ష్యము (గుణీ) గలవారిని. గాపాడువాంయడా, యోగ 

సిద్ధి + పదా = “అఆణిమా మహిమాచెవ గరిమా లఘిమా తథా ! హై 
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(పాకామ్య మోశిత్యం వశిత్వం చాస్టభూతయః?” అను నెనిమిది యోళ 

సిద్ధుల నొసంగువాండాా యోగమాయా ఆశయా = “యోగమాయ 

ముష్మాశితః'” అను (శీ భాగనతవచనముచే చిచ్చు క్తి యగు యోగమాయక్ష 

(మాల, పకృతికి) నధిష్టానమైనవాండా, యోగ 4 యోగి 4 ఈశ్వరా = 

పూతోో క్తములగు మయోగయో-గాంగములనో. గలయిక గలవారలకు "నల్ 

యగువాండా., 

తౌ. పెక్కులగు నుపాయములతోను యనునియమాదులగ యోగా 

గములతోను గూడుకొనిన మం[తయోగము లయయోగము వాఠయోగమ 
రాజయోగము మొదలుగా గల మయోగములయందు.( (బీతి గలవాండవును, 

ధ్యానరూప మగు చిన్ముదతో: గూడియున్న వా(డవున్కు తురీయావస్థా 
రూపమగు యోగనిదలోనుండి యానందించువాడవును, ఆయోాగయోాగా 

గములయందు లక్ష్యుయుగలవారిని సంరక్షీంచువాయడవున్కు అణిమాదులగు - 

యోగ నీద్ధుల నిచ్చువాండవును, పరాళశ క్తికి నధిస్థానభూతుడవును జీ వాత్మ 

పరమాత్మల కై క్యరూపమగు మయోగముతోం గలయిక గలవారికెల్ల నధిపతి 
వియు నగవాండా |! ౧౦ 

వసంతతిలకవృ త్తము. 

"వేదాగమావిషయక$విి గహ ! వేద వేద్యా ! 

వేదాంగ ! వేదనుత ! ౪ వేదవివేకరీలా ! 

వెదాది ! వేదముయ ! 4 వేదగ! వేదజిహ్యా ! 

వేదాంతత త్త నువిశ వెచన వేదిత వ్యా! ౧౧ 
Can 

టీ. చేద + ఆగమ + ఆవిషయ + విగవా = బుగ్యజుస్సామా 

థర్యణము లను నాలుగు వేదములకును దదుపబ్బంవాణనులగు సమ స్పపాంచ 

రా|తాద్యాగమములకును నగోచరమగు స్వరూపము గలవాండాా వేద + 

వేద్యా = “వేదాన వేదాయడి సంతు కేతు?” అని నెవధథమునందు వేద 
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మన సక్యబుని ఇెప్పుట చేత సత్యము చేం 'జలియందగినవాండా “సత్యం : 

పరం పరగ్ సత్యగ్ సత్యేనన సువర్షా ల్లోకాచ్చ్యవంలే కదాచన నతాగ్ హీ 

సత్యంతసాగ్భత్స ల్యే రమం లే”* అన్ముశుతి యిందులకుం (బమాణము, వేద + 

అంగ = వేదములే యవయవములుగం గలవాణ్యా వేద + నుత = సకల 

వేదములే నొప్పుకొనంబడీన వాండా, వేద + వివేక 4 శీలా = వేద 

ములయొక్క_ వివేచనయే స్వఫావముగ6 గలవాండా, వేడాది = “యో 

వేదాడా స్వరః (పోకో వేదాంతేచ |ప్రతిష్థితః ! తన్య (ప్రకృతిలీనన్య యః 

పర స్పృమహేశ్వరః”” అను మొదలగు (శుతివచదనములచే వేదమంతములకు 

మొదటిస్వర మగు (ప్రణవము. స్వరూపముగం గలవాండా, వేదమయ = 

నాలుగు వేదములు స్యరాపయుగC గలవాండా వేద4గ = “ఆమ్నాయ 

జ్ఞానయో శ్వదః” అను నఖిధానముచే వేద మన క్టైనమగాన జ్ఞునయును 

-పొందినవాండా, లేక క్షనము వేం బొందందగినవాలడా, వేద + జివ్వ ఇ 

(శుతులు నాలుకగ (పలుపలుగల నలవాండా, వేదాంత + తత్త్వ + 

సువివేచన + చేదికవ్యా = ఉపనివత్తులయొక్కు_ చాస్టవార్థమును ఒరి 

శీలించుటచేం చెలియందగినవొండా. 

శతా. నిఖిలవేదమలకోను జేదోపబ్బంవాణయ లగు సమస్తాగమముల 

కును స్మృతిన్నూత పురా కేతిపోసాదులకుల గూడ నిట్టి దని _పతిపాదించు 

టకు నలవిగాని దివ్యనుందరమంగళ మూర్తి గలవాండవు; “కేవల (బ్రహ్మాను 

భవజ్ఞానము"చేం చెలియందగినవాండవ్వు నాలుగు వేదములే యనయవ 

ములుగం గలవా(డవు; సకల వేద సమ్మకు (డవు వేదములయొక్క.. వివేచ 

_నాజ్ఞాన మే స్యభావముగC గలవాండవు; సకల వేదమం;తములకుం దొలి 

వర్గమగు (ప్రణవము స్వరాపముగ( గలవాడన్ర, వేవము లాత్మస్వరూప 

ముగ గలవాండవుం నీను వేదములను బొందియున్నావ్ల్వ; వేచములే నీకు 

నాలుక ఉపనిషత్తులమొక్క_ వా స్తవార్థమును లెస్పగం బరికీలించుటచే న్ 

స్వరూపము “తెలియంబడును. 0౧ 
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ఒడ న్న అధ ! ఆాస్త్రాచార్్యపదిష్ట్రశసారార్థజ్ఞూ 

క్ న 
ఇాస్తాాక్టవిచారగమ్య ! $ శాస్త్ర్యప్రవరా ! ౧ 

ట్ర్ శాస్తి + ఆగమ + పరికల్పక = కవీల పతంజలి గాగ్రవ్ప 

చ_మిని వ్యాసాద్యవ తారముల చే సాంఖ్యయోగ న్యాయ మిమాంసార్పి 

శా స్త్రములను మతియు నీశ్వరావ తారమునం జతుష్టప్టైతం్య తములను రచి 

యించినవాయా, శాస్త్ర + ఆచార్య + ఊపదిష్ట + సొర + అర్థ + 

క్షా జ అయా కా స్త్రముల చేతను సద్గురువుల చేతను నుపదేశింపంేడిన 

వాస్తవార్థము "నెలీింగినవాండా, కా శాస్త్ర + అగము 4 అర్థ + తత్సర = 

వూరో కము లైన (మిందం జెప్పండిన) శా సృమలయొక్కయు నాగ 

మముల యొక్కయు వా స్టవార్థమునందు దాత్చర్యము గలవాండ్యా 

శాస్త్ర) + అర్థ + విచార + గమ్య = శా స్త్వములయొక్కం ఫలితార్థ 

మును జర్చించుటవలన6 దోంపంబడుచున్న వాడా శాస్త్ర + (ప్రవరా= 

సకలశా స్త)ములకును( (బధాన మయినవా (ణా, 

తా. కసిల పతంజలి గాొతమ కణాద జై మిని బాదరాయణాద్యవ 

శారముల నెత్తి, వేదార్థోప పబ్బంవాణము లగు సాంఖ్యయోగ న్యాయ మీ 

మాంసాది శ్రా స్త్రయులను నిఖలన్మ ఫతిపురా చేతిహిసౌదులను నీవే విరచించి 

తివి. ఆమా శాస్త్రములు మొదలగువానిచేతను మహాబుషులగు సద్దురు 

వులచేతను బోధింపంబడిన తత్త ప్రక్షానయాప మగు ఫలి తార్థము నీళే తెలి 
యును. ఆయా ళా సములయు నాగమములయు ముఖ్యార్గమునందు 

మిక్కిలి మక్కువ గలవాడవు. ఉపనివష[దూసము -లగు శా స్త్శముల 

మొక్కా తాత్చర్య యును బర్యాలోచించుటచే నీవు "'తెలియంబ డుదువు. 

కలళా స్ర)ములకుం (బధానభూతు(డవు నీవే, ౧౨ 



పద్య-౧౩.] _ టీ కాతాత్సర్యవి శేపార్థసహితము. 729 

క, విద్యానిధి ! విద్యాపద ! 
విద్యావిద్యా తిరి కృ ఫ్ర విద్యా వే ద్యా ! 

విద్యాపతి | విద్యామయ ! 

విద్యాసంధాని' తాత శ$విద్యాసారా ౧౩ 

టీ, విద్యా + నిధి = నాలుగువేదములు శిక్ష మొదలగు చాజు 

వేదాంగములు మోమాంసయు న్యాయవిస్త ఫతియు. బురాణములు ధర్మ 

శా స్త్యములు నను పదునాలుగు విద్యలకును గని యైనవాండా, విద్యా! + 

(పద = అపకోకుజ్ఞాన యు నొసంగువాండ్యా విద్యా + అవిద్యా + ఆతి 

రిక్త = లౌకీక విద్యలకును నజ్ఞాన మనకును ననోచరుండ వగుటచే. వేైజన 

వాడా, విద్యా-వేద్యా = కేవల బవ్మాళ్ళానము చే జెలియందసినవాండ్యా 

శిద్యా + పతి = పూర్యో క చతుర్దశ వి వ్యలకును బరిపాలకుండ్యా విచ్యా 

మయ = ఆ చతుర్లశ విద్యలే స్వరూపముగం గలవాండ్యా విద్యా...సారా- 

విద్యా = చతుర్దశ విద్యలయందు, సంధానిత్ = ఇమిడ్చి కూర్చ్పం౭బడిన, 

ఆక్మవిచ్యాసారా వా (దైవ్మ్మజ్ఞనమయొక్క._ నిగ్గు గల వాదడా. 

తా. నాలుగువేవములు శిక్ష మొదలగు నేదాంగము లాజు, పూర్యో 

శ్రర మిమౌంసలు రెండు ఫపురాణసముదాయము మన్వాది ధర్మశాస్త్ర 

సముదాయము గలవి యైన పదునాలుగువిద్యలకుం గని మెతివి. ఆనలా 

నీలోనుండియీ యీ విద్యామణులు వెడలినవి. ఈ చకుక్షశవిద్యలను సద్దురు 

రూపమున నుత్తమాధికారులకు నీవే యుపదేశించుచున్నావు. శేవలశబ 

శుయము లగు లౌకిక విద్యలకును నజ్జానమునకు వ్యతిరి క్త క మగు (బ్రహ్మజ్ఞున 

మేం దెలియంబడుచున్నావు. (బ్రహ్మాజ్టైనమను నన్దుకుసం_పదాయము 

నుండి విచ్చిన్నము “గాకుండ 6 బరిపాలించుచున్నా వు. శేవల జ్ఞానస్వరూ 

ఫుండవు. పని జెప్పంబడిన పదుసాలుగువిద్యల లోను ఇమిడ్చి (గుచ్చయక్షి 

యున్న (బవ్మాజ్ఞా నమ నకు నీవే నిగ్రైయున్నావు. ౧౩ 
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అవ, “యజ్ఞ యజ్ఞ పతి ర్భజ్వా యజ్ఞాంగో యజ వా 
షొ 

హనః, యజ్ఞ భృ ద్యజ్ఞ క ద్య యజ్ఞ్ఞభు గ్య సాధన య 

జ్ఞాంతకృ ద్యజ్ఞగువ్యామ్ ” అను శ్ విమ్టుసహ్మ సనామసో స్తో 

@ 

మానినివృ త్త తము. 

యజ జ విధాయక! [యజ్ఞ నియామక ! యజ్ఞ జ్ఞఫలా(శ్ర య! యజ్ఞకరా! 

యబై జ్ఞ ఫలావన !' యజ్ఞ ఫలాశన! $ యజ్ఞ ఫల[పద! యజ్ఞధరా! 

యజ్ఞ విధి పీయ! యజ్ఞ సనర్చిత! $ యజ్ఞనుసాధన! యజ్ఞపతీ! 

యజ్ఞశరీరక ! యజ్ఞ రహస్యక ! $ యజ్ఞ పరాయణ! యజ్ఞనుయా! 
ey Ey Gy 

ట్ర్, యజ్ఞ + విధాయక = యాగవిధులనెల్ల విధించువాండా, 

యజ్ఞ 2. .నియాముక = (కతుసంబంధము లగు (కీయాకలాపములను నియ 

మించువా(డ్యా యజ్ఞ + ఫల + ఆశ్రయ = (కతువులయొక్క ఫలిక 

మునకు నాధారభూతుండా, యజ్ఞ ఎకరా ఇ సకల యాగములను 

జేయువాండా, యజ్ఞ + ఫల + అవన = (కతువులమయొక్క_ ఫలితమును: 

ఛాలించువాండా, యజ్ఞ + ఫల + అశన = యాగములయొక్కా ఫల 

ము ననుభవించువాండా, యిజ్ఞై + ఫల + (పద = (కతుఫలము నొసం 

గవాండాా యస + ధరా = యాగములను భరించువాండాా, యజ్ఞ + 

విధి + (సియ = యజ్ఞముల నొనరించుటయందు. (బీతి గలవాంా, 

య్ + సమర్ప్చిత = [కతువులచేం బూజింప (ఆరాధింపం బడు 

వాండా, యజ్ఞ సుసాధన = స్వస్థాన పౌ ి కి యజ్ఞాములే మలగు సాధన 

ములుగ గలవాయడ్యా యజ్ఞ 4 పతీ = (క్రతువులకు పాలకుండా, యజ్ఞ + 

శరీరక = జన్నములే శరీరముగం గలవాండా, యజ్ఞ + రవాస్యక = 

యాగములకు రవాస్యభూత మైనవా(డా, యజ + పరాయణ = (కతువుల 
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యందు మిక్కిలి ఆన క్త గలవాండా, యజ్ఞ మయా = (కతుస్వరూఫుండా, 

ఇందులకు నస్తృత్కృత (క్రీ విష్షునవ్శాసనామ స్తోత వివృతి “ యజోవై 

విష్ణు రిత్యు కే ర్యజ్ఞయజ్ఞాత్మనావివా 1 అహంహ్ సర్వయజ్ఞానాం 

భోకాచ (వభునేవచ | ఇత్యు "కే ర్భ రగవాన్ య్యా పతి రిక్యక 'వీచులే! య యజ 

మానాత్భ్శనాతి న న్యజ్వాస్యాద్భ ban వారిః | వేదపుః యూప 

స్ట్రః కతువా స్ప శ్చితీముఖః | అగ్ని జిహాోోదర్భరోమా అకా మన మహో. 

త్రపాకి |! అహా ర్మాతేక్షణో దివ్యో వేడాంగ (శుతిభూవణ: | wu 

సస్సు౨వస్తుండ స్నామఘాోనస్వనో! మహాన్ | ధర్మసత్యమయ క్లీణిమాక్ 

కర శనిడముసత్మి యః | పాయల్ని త్రనజఖ్గోఘాోేరః పశుజాను రహో 

భుజః | ఉద్దా_ాం త్రో పహోమలింగ ఫలవీజ నుహొవుధిః! వాగంతే రా త్తా 

మంతన్ఫి స్వికృత స్ఫోమళోణితః | వేది స్మ_ంధో వావిక్షంథో వావ్యక 

వ్యాతి వేగవాన్ ! (పాణ్వంశకాయో ద్యుతిమాన్ నానావీకుఖి రర్చితః! 

దక్షీణావృాదయో యోగీ మవాన్మృతమయోమవోన్ | ఉపాకర్మోస్థ్ర రుచ 

కః (పవర్యా వర్తభూపణః | నానాభందోగతపథో గుహా్యేపనిసు 

చాసనః 1 ఛాయాపత్నీ సహాయోవై మేరుశ్ళంగ మివోచ్చిితః |! 

ఇత్యు క్షే ర్భృనవాన్ విష్ణు ర్యజ్ఞాంగ స్ప (తిహాపధృక్ ॥ ఫలెహీతుక 

యజ్ఞాదో్యో వాహయత్యజ్ఞ వావానః | యాజ్జ ంసాతీతి వా య్యాభ్ళ ది 

భ ర్టీతివా వారిః! ఆదావంతేచ జగతః (కమాద్యజ్ఞం కరోతిచా! కృతంతీతి 

వారిర్యజ్ఞ కృ. దిత్యతాభిధీయ లే | యజ్ఞానాం తత్సమా ధ నాత్షనాంతు 

(పథానతః | జీన తతృమవాయానాం యజ్ఞఃస్యా దృగవాన్ వారిక ! 

యజ్ఞం భుజే,._ భున క్రీతి యజ్ఞ జ్ఞభుక్స్యా జ్ఞనార్దనః 1 తత్నా్ళపా సాధనం 

యజ్ఞ ఇతిస్యా ద్యజ్ఞ సాధనః | వైష్ణవ్య బుకృంన నేన పూర్జాహుత్యా 

నమౌప పనం |! యజ్ఞ క్ల స్య యః కరోతీతి స యజ్ఞాంతకృదు చ్య లే। య క్షైగన్యాం 

యజ్ఞజ్ఞాన స్తద భేదోపచారత? అని యీ నామమంగత విస్పతికారికలకు 

నర్ధ్థమును నాపు స్తకముం జూచి తెలిసికొనునది. కాకేన్సి (పేమావంతులప 



782 నీతారామాంజనేయసంవాదము [ఆశ్యా3, 

'నులభ మగ జెలియునని యిందు తెలు(గున వివరింపలేదు. మాలమునందలి 

“యజ్ఞ విధాయకో అను మొదలగు సంబోధనాంతపదములకును యక్ఞాది 

“నామములకును బుద్ధిమంతు లగువా నరర్థములను సరిచూచుకొనునది, (గంథ 

వెఫుల్య మగు నని యిందు సరిపెట్టి వేర్వేఆ చూపలేదు. 

తా, యజ్ఞమును విధించువాండును నియమించువా(డును, య 

భలముల కాధారమమునవా.డు, ఆ ఫలములను జెడకుండ రకీంచు వాండును 

అనుభ వించువా(డును, ఒసంగువాండును, యజ్ఞము షేయువాండును, నిర్వి 

మ్నముగ నిర్వహించువాండును) యజ్ఞవిధియందు. (బీతి గలవాండును, 
యజ్ఞ ముచేత అర్చింపంబడువాండును, యజ్ఞ మందలి (సుక్సువాది సాధన 

ములు స్వరూపముగా గలవాండును, యజ్ఞ మునకు (పభువుళు, యజ్ఞ చే 

శరీరముగా గలవాంనును, యజ్ఞ మంత్రములకు 6 (బతిపావ్యవ స్తు వైన 

వాండును, యజ్ఞ మే ముఖ్యముణా6 గలవాండును, యజ్ఞ మే తౌ నయిన 

వాడు నగురామా ! ౧౪ 

న్ మంత పభావదర్శక | 

మం(త[పియ ! సక లమం(త్ర $మం (తౌర్థజ్ఞా | 

మంతార్థగమ్యు ! మంతీ | 

మం(తాధిప్లాన దేవీ నయ ! మంతాళత్తా ! ౧౫ 

టీ, ఇందు సక లమం్మ తేతత్సంబంధి స్వరూపము7ా వర్ణించు దున్నారు, 

మంత-(పభావ-దర్శక = గాయ్మతి మొదలగు మహామం[తములయొక్క- 

మవాత్వమును చూపువాండా వాన్నిపభావమునకు నీవే నిదర్శన మనుట, 

మంతపీయ = మం[తములయందు (పీతి గలవాడా, సకలమంత - 

మం తార్థ-జ్ఞా = ఎల్ల మం తేములను - ఆ మంత తాత్పర్యములను - తెలిసిన 

వాండా, మం తార్థగమ్య = మంతఠతాత్పర్యమలచేత పొందందగిన 

వాండాా మం్యత్రములతాత్పర్యములకు విషయ మైనవాం డనుట్క, మంతీ = 
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మంత్రములు గలవా౭డా, మం|తౌధిస్థాన దేవముయ = మం[తమున కోళ్గిమాని 
మైనదేవత స్వరూపముగా గలవాండా, మం(తాశ్మా = మంత్రమే. 

స్వరూపముగా గలవాండా, 

శా, మంత పథఖావములకు నిదర్శనమైనవాండును, మం(తములందు 

పీతి గలవాండును, సకలమం[ తములను మంత్ర తౌత్సర్యములను చెలిసీన 

వాడును, మంత్ర మల కెల్ల, పతిపాద్య మైనవ స్తువును మంతయు క్రూ డును 

ఆయా మంత్రముల కళిమానదేవతలును దానే మైనవాండును, మంత్రమే. 

తా నయినవా.(దడు నగురామచం దా! య 

క, జపకల్పక ! జపతల్పక ! 

జపకోట్యా రాధనీయ ! 3 జపత త్ర జా! 
బా యిళ్లో 

జపజప్య బా పకాత్శక ! 
అః we “| జర చళాం | జపయజ్ఞ ఫలస్వరూప [శ జపలమ్యా శా! ౧౬. 

టీ. ఇందు జపమును దానిని సంబంధిచినవియును నీవే యని చెప్పు 
చున్నారు. జపకల్పక - జప = మం తావ ని కల్పక్ = కల్పించిన 

వాడా, జపతల్పక = జపమే శయ్యాగాం గలవాండా, - జపమే సుఖ 
వి కాంతిస్థానము-గాం గలవా డనుట జపకోటి + ఆరాధనీయ = జప 

సమావాముచేక _ ఆరాధింపందగినవాండా, జపత త్త ఎక్షై =జిపముయొక్క 
య థార్థన్వరూపమును (కలభాప్ర) ఎజి(ినవాయా, జప-జప్య-జూపక _ 

ఆక క = జపీంచు వ్యాపారముయొక్క యు - జవీంపందగివ మంతముయమొ 

క్క యు - జవీంచువానియొక్కయు - నస్వరూపమైనవాండా - జపీంచుట 

యును జవీంప(బడు మంగతమును జవీంచువాండును నీవే మైనవాండా, 
యనుట, జప - యజ్ఞ - ఫల - స్వరూప = జపమనెడు - యజించుట 

యొక. (ఆరాధించుటయొక్క.) - ఫల మే-స్వరాపముగాం గలవాండ్యా 

రాలక ఏ. ఆతా=జపమేశ-కనుంగొనందకిన - స్వరూపము గలవాండ్యా 
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తా, (పణవమం[ తావృ త్రితాప మగు జపమును బుట్టించినవాండ్ష్య, 
జపమునందు సుఖముగా వసించి యుండువాండవు. జపసమూావాముల కేక 
చెల్ల ఆరాధింప౭దగినవాండవు. జపసయాపమును చెలినినవాండవు, జప 
వ్యాపారమాను జపమంతమును జపీంచువా౭డును నీవే యగుదువు, 
యజ్ఞమునకు నీవే ఫలము. నీవే జపదేవతవు, 

జప 

(క్షి 

క పూజావిధానదర్శక! 

పూజాతద్వ స్తుపూజ్యకేపూజకరూపా 

పూజాఫల్యపదాయక | 

పూజ్యాపవియ ! పూజనీయ ! $ పూజావివయా | ౧౭ 

ట్, పూజా-విధాన-దర్శక = వూజనేయు విధిని 'తెలపుచాండా, 
(గురురూపముేతం. బెలుఫువాం డనుట), పూజూ...యాపా -_ 

పూజా = 
వూజించుటయు, ఆ వ్యాపారము ననుట-తద్ వస్తు జ దాని వసువులును . 

- అనలా పూజకు సౌధనములయిన పత స్రున్సఫలజలాదులు ననుట్ఫీ పూజ్య = 
పూజింపందగిన బేవతయు, పూజక=పూజించువా(డును (అనెడి యివియె), 
రూప = స్వరూపముగా. గలవాంజడా, పూ జాఫల్మపదాయక్ష = పూజ 

కయినసలమును ఇచ్చు వాండ్యా పూజా (వీయ = సూజయందు (పీతి గల 
వాండ్కా వపూజనీయ = వూజించుటకోం దగినవాండాా పూజావిషయా = 
పూజకు విషయభూతు( డనవాయణడ్యా పూజకు (బతిపాద్యమగువసు వెన 
వాండా యనుట, “పూజ్య” అనుచో పూజక్ష విషయమైన యేదేవతాాన్స 
నీవే యనియు *“పూజావిషయా” అనుచో పూజకు సర్వవిధముల విషయము 
నీవే యనియు భేదము (గహీంచునది, “పూజా + అవిషయా అని భేదము 
చేసినచో _ పూజక గోచరము కానివాండా యనుట. 
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విషయమెన జేవకతయు పూజించువాండును అన్నియు నీవే యగుదువు. 

పూజకు. ఫల మిచ్చువాండును నీవే, పూజకు (బీతి నొందువాండును 

అర్హ (౫ నవాండును, పూజకు |బకిపాద్య మగువస్తువును నీవే. ౧౭ 

క. నామ్మపియ |! నారాయణ 

నావుక ! నిశాందగంనంతశనామారజా ! BE ఫ్ 

నానూదివకారరహిత ! $ నతవిబుధహీతా! ౧౮ 

టీ, నామ వీయజ నామములయందు (పీతినలవాండా, (నామములు 

విధిరాపములును నిపషేధరూపములు నని రెండు విధములు), నారాయణ 

నామక = నారాయణుం డనుపేరు గలవాండా (“ఆపో నారా ఇతే 

(పో కాః ఆపోవై నరసూననః... తేస్యాయనం శతోనారాయణః స్మృతః), 

జలములు నారములు దానిని స్థానముగా గలవాయ నారాయణుడు - 

లేక నార మనలా విజ్ఞానము - దానిని అయనముగా - ఆశయముగాల గల 

వాడు - లేక రిజ్ కయే” అను ధాత్వర్థమునుబట్టి నరుం జనలగా రిమ్య తే 

శ్నీయతే ఇతి 5ఈః - అనలా నకించునది - రః కానిది “నరః అనలా 

నాశములేనివస్తువు పర్యబవ్మాము. పర్మబహ్మాస్వమాపుండా యనుట, 

విశ్వ... జ్ఞ - విశ్వ ఆది = విశ్వము మొద '-లెన, అనంత నామ = మితిలేని 

నామములయొక ౩_) అర్భజ్ఞూ = 'తాత్సర్యములను "జఊలిసినవాండా, విశ్వ 

శబ్దము మొదలుగా గల యనంతేశబ్దములు నీకు నామములు కాయడ్డె, 

యానామములే వాచ్యములగు వస్తువులు నీవే కావున, ఆనామయులయర్థము 

' నీ చెచింగినవాండవే యనుట. నామ-[పభావ-దర్శక = విశ్వ మొదలయిన 

నా మములమాహాత్మ ములను 'దెలుఫప్రవాండా, నామ ఆది వికారరహీత = 

కవి" మునలయిన నామము లెనెడు వికారము _ అనంగా నాను పతీ 

పాద్యవ స్తురూపము లగు వికారములు లేనివాండా, నత - విబుధ-హీతాఆ 
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(మొకీ రన పండితులకు మేలు గలిగంచుచాండా, (బవ్మావి ద్యాక్షశల 

లయ్యును గర్వింపక నీయందు భ కి వినయములు సేయు వారికి (శేయమను 

ఇావించువాండా యనుట. 

తా. అజ్క అచ్యుత, అవ్యయ, అక్షర, అనంతాది నిషేధనాక్ష 

ములకును ఈశ్వర (ేస్టాది విధాినామములకును సంతోషించువాండవుళ, 

నారాయణశ బ్దార్థ మగ పర(బవ్మాంబవును, విశ్వుండు మొదలుగా గ్య 

యపరిమిత నామముల తాత్పర్యమును 'దెలినిన వా6ండవును, వాని మావోళ్ళ్య 

ములను (తత్తదనుగుణఫల్మ పదానమును జపించు వారల కొసంగటశే) 

శతెలుప్రుచాడవును నానుము రూపము మొదలయినవి కారములు లేనివాం 

డవును భకిచే ని న్నాశయించినపండితులకు హికము సేయువా(డశ్ళ 

నగురామా! ౧౮ 

ర గురుశిష్యభావకల్పక _! 

గురుశిప్య్వా చారధర్భ్శశగుణపరి పాలా . 

గురుశిష్యరూ పథారీ 

గురుళిమై క్యావబోధశేగుణ ! గురుమూర్తీ ! ౧౯ 

టీ. గురుశిమ్యభావ కల్పక = గురుభావమును శిన్యు భావమును 

కల్పించువాండా! జ్ఞాన పచారమునకు ఊపదేష్ట యగు గురువును ఉపదిస్టుం 

డగు శిష్యునిని ఏర్పజచువాంణా యనుట. గురు... పాలా-గురుశిష్య=గురువు 

యొక్కయు శిష్యునియొక యు ఆచార = ఆచారములును, ధర్మ = 

"న్యాయములును, గుణ = సర్వజ్ఞ త్వ కించిద్ జ్ఞ త్వాది గుణములును, పరి 

పాలా = రటవీందువాండా, గురుశిష్య మాపధారీ = గురుశిష్యుల రూపము 

లను ధరించినవాండా గురుశివ్య = గరుశిష్యులమయొక్క_, ఐక్య అవ 

బోధ = ఐక్యష్ఞైూనము,. గుణ = స్వఫావ ధర్మముగా. గల, గురుమూ ర్రీ= 

గొప్పమూ ర్తి గలవాండా-గురువును శిష్యుండును స్వరూపమం దొక్కొ_టియే. 
యని సవాజముగా నీ మేలిమార్షియే తెలుపుచున్న దనుట, 
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చా. గురువులను శిష్యులను బుస్టుంచి,యుపకేశ మా అమున స్టైనమును 

[బ్రసరింపంజేయు వాండవు. గురువులక్రోను శిష్యు లకును చేటు వేజ కలిగియున్న 
యాయాపన ర్హనములను ధర్మములను గుణములను జెడకండ రక్షించు 

వాడవు. గురుకూపమునను శివ్యురాపమునను నీవే వ ర్రించుచుండువాం 
డవు. గురువును శిష్యుంయను స్వ్పరమూపమం దొక్కాటియ్ యి నిర్విశేవ 
చిన్నాతం బయిననీస్వయాపము చేత నే 'తెబపుచుండువాండవు. ౧౯ా 

రారాధ్యా! శే ధరాధ్గమూ! భరీ ధరాశేతా భక జా! 
uu ss meee వం రాశారా! $ ధర్మాకారా! ధర్తాధ ర్యత్యంతాభావా[౨౦ 

టీ. ధర్మ: ఆరాధ్యా = వర్గ శ్రమాచారథర్శయుల'వేతే ఆరాధింపల 

చగువాండా |! (భళే పుణ్యే యమేన్యాయే స్వా వాచారయోః [కతా 

ఉపమాయా మహింసాయాం శార్ముశేద నిగద్యశే” విశ్వము.) ధర్మ 
అధ్యము = ధర్మాములకు అధిపతీ, ధర్నీ = ధర్మములు గలఅవాండా, ధర్మ 

ఆత్మా = ధర్మమందు బుద్ధిగలవాా, ధర్మజ్ఞ జూ ధర్భమయులను ఎజీగిక 

వాడా, ధర్మ + ఆధారా = ధర యులకు ఆశయమైనవాయడా, ధర్మ 

ఆకారా ఆ ధర్మమే ఆకృతి-గాం గలవాండా, ధర్మ +అధర్మ + అత్యంత 

+అఫావా = ధర్మమును అధర్మమును బొత్తిగా లేనివాండా--ఇట ధర్మా 

ధర్మము అనయా పుణ్యపాపము లని తెలియునది, ఇది విద్యున్నాలావృ శ ము 

వీనికి “డీదేవీ ధాతీ (పాణేశా, యాదిత్య జ్యిస్టాది స్తుత్యా, వేదోద్దర్హా 

విమ్యనాాలం, 'చాదైమాగా (పా ప్టీం బొల్బుక” అనయా రెండుమగణ 

యులును రెండుగురువులును ఐదవయింట యతియును లక్షణములు, 

తా, వర్గా శమధర్శము లెల్ల నీయారాధనరూపములే యగుటకలస, 

వాని ననుస్థి,ంచుట చేత నీ వారాధింపంబడుదువు. ధర్మముల కెల్లి నీవే యి 

పతివి, ధర్మము లెల్ల నీయందున్న వి, ధర్మామందే నీబుద్ధి వర్తించును. థర? 

47 
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ములెల్ల నీక్షం చెలియును. ధర్మయులకో ఆశయ మైనవాండవు. ధర్మమే క 

యా కారు, ప్రుణ్య పాపములు రెండును గొంచెపైనను ని న్నంటంజాలవ, 

నుకాంతివృ_త్తము, 

ధనార్థనా! $ ధన్నపియా ! 

ధనాధిపా ! $ ధనంజయా? ! ఆం 

టీ, ధన ఆర్జనా = ధనములను సంపాదించువాండా, ఇచట ధన 

మునంగా తపోవిజ్ఞూన కీ ర్ర్మిపముఖము లయిన ధనములుగాల గాని కేవలధన 

ముగా౮గాని (గహీంపవచ్చును. ధన [పియా =ధనమందు (పీతిగలవాలా, 

థన అధిపా = ధనమునకు ఆధిపతీ.- వబేరుండా యనియు ధనంజయా= 

ధనమును గెలుచువాండా, లేక “ధనళ్టయో౭_ర్జు నే శ కే దవానే దేహమా 

| 

రుతే” అను రళ్నమాలచొప్పున అగ్నిహో(తుండా యనియు నర్థము (ధన 

మునకు “ధినోతి పీణయతీతి ధనమ్ అని న్యాత్స త్తి.) ఈ వృ త్తమునకు 

*జ్ఞకారముకా గకారమకొ సుకాంతికిక్ శుకస్తుతా' యని లక్షణము, 

తా. తపో విద్యాదిధనముల నార్జించువాండవు. ధనమందు (పీతి Xo 

వాడవు. ధనముల కధిపతివి, అగ్నిహో(తుఃడవు. 2) 

ఉపజాతివృ త్తను. 

కొమూాది ! కామాదివిశ కారళూన్యా 

సను స్తకామ. పద+సత్య కామా | 
అటి 

కామఫ్న ! కానుపియశకామకామోా ! 

శవూరవూకాముక $ కావురూవీ ! ౨౨౩ 
ల్లో 

జీ, కామ 4+ ఆది = కామమునకు మొద లబమినవాండాా. కోరిక 

పుట్టుటకు మూలమైనవాండా. యనుట, (“న్మరాభిలానయోః శామానుజ్ఞా 

యాం కామ మవ్య్యయం” రత్నమాల) సంశల్బమునకు మోఠతినవా6 డనుటః 
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శామ ఆది వికారళూన్య = కామము మొడలయిన _ అనగా కామ 

డో లోభ మావా ముద మత్సరాది వికారములు లేనివాండా నమస్త 

శాను[పవ = అన్ని కోరికలను ఇచ్చువాండా, సక్యేశామా = నత్యనంక 

జూ, లేక కామండనలా “కామ్యతే యోగిభి రితి కామః" అను వ్యుత్స 

త్రిచేక సత్యు లైన ఊకూగలచేతం 
గామింపంబబడువాండా, కామన్ను నా 

శామమును నశింపంజేయువా6డా - సంకల్పళూన్యులడా యనుట. కామ 

(ప్రియ = శామమునందు (పీతి గలవాం౮గా - లేక శివునకు (పీయులకా 

యగయు, కానుకామా = కామములను కోరువాండా - లేక, కాను = 

సంకల్చస్వరూపా, కామి = కామము గలవాండా యని ఖేదముచేనీ యక్థ 

మను (గహింపవచ్చును. మమారమాకాముక = భూడేవియందును లక్ష్మీ చేవి 

యందును గావమము గలవాడా - కేక్క తమారమా = సవావసంప శ్ర 

“కుందు కోరిక గలవాండా యనుట. కామరూపీ ఆ కోరిన కకూపరును 

ధరించువాండా, సమ సరూపములను డాల్బువా( డని యర్థము. ఇది ఉప 

జాతినృ శ్రమాఇంద వ్రజ యొక పాద మును ఉపేంqదవజ డయొక్ల పావన యును 

సారంగా ఉపజాతివృ త్త మగును. 

శా. సంకల్పమును మోజినవాందవును కామ్మకోధాది వికారములు 

శేనివాడవును,  సకలకామిత ముల నొసలపవాండవును నక్యనంకల్పు: 

డవును, సంకల్పమును వారించువాండవును, కామమునందు (పీతి గలవాం 

డవును, సంకల్పములను గోరువాండవ్రును, ఓర్పుపెంపును మిక్కిలి కోరువా€ 

డవున్వు కోరినవరూపము నెత్తవాండవును నగు రామచదం( దాం ౨-౨ 

విభూతివృ_త్తము. 

మోశలవ జేతణా! మాకుధర్మరకుణా! 
మోాత,సౌఖ్యదాయకా! మోమిరాజ్యనాయకా! ౨౩ 

టీ. మోతలక్షణ-ఈక్షణా = ముక్తికి చిన్నామైన జ్ఞానమే యాళ్ళ 

గాయ గలచాండా - లోపలను వెలుపలను కనంబడునవి యెల్లను నేను గాదని 
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శ వంచ మేమే చూ కోయు, అట్టు వెనీని వదలు టకు సాధనము అపకోక్ష 

హానమే - ఈ జ్ఞానమే దృసిగాం గలవా(డనుట్క మోక ధర్శరక ణా వ 

చూ ఇధరు = ఇ _క్తీరయొక్క. ధర్మము బైన = వె రాగ్యబోథో పరతులక, 

రతణా ఆ గాపాడువాండ్యా మోన - సౌఖ్య - చఛచాయకా = అపశర్ష 

నుఖమును (ఆనంవ కును] - ఇచ్చువాండా, మోక - రాజ్య - నాయికా. 

ముక్తి అనెడు - సామాజ్యమున కు - అధిపక్కీ ము క్రియొక్కా సర్యాఢ్థి 

పసశషయు గలవాండా, అనరా ముక్త్ నీవుదప్ప మజణియొక డిచ్చుటక 

అహ్హ డు గాం దనియు, నీయందు. సప్ప మజీయెచ్చటను గలుగ దనియు 

భావము. ఈ విభూతినృ శమ నవ “ఇమ్మహి[వజమ్ము లం, తేమ్మునక్ గశా 

శముక్, (గ్రమ్మియుండునప్ట వృ శ్తమ్ము దా విభూతి కా” అనలా రజ, 

గణములు గలది యని లక్షణము. 

తా. ము క్లీసాధనమైన అపకోక్షజ్ఞా నదృష్టి గలవాండవును, ము క్తి 

ధర్మములగు వై రాగ్యాదులను రక్షీంచువాడవున్కు మోతూనందమును నిచ్చు 

వొండవును, మోకు పదవికి సర్వాధిపతియు నగు రానూ. ౨౩3 

లమ్మీకర! లతీ్మధర! 

లకీ షముఖకుముదచం[ద! $ లమ్మేనాథా! 

లమ్మీనివాస! విద్యా 

లత పదసత్కటాతశలవ! లతీతా ! ౪ 

ట్ర్. లక్ర్మీకర = సంపదను కలిగించువాండా, లేక లతీదేవిని 

ఎట్టంచినవాండా! లక్మీధర =లత్మీడేవిని (వతమందు) ధరించినవాయణా, 

లక... చం్యద---లథ్మీముఖ = లశ్రీదేవిమొగ మెడి కుముద = కలువ 

వూవునకు, చంద = చందు.డైనవాండా, లకీ నాథా = లత్మ్మీదేవికి దికై 

యిన వాండా, లత్షీనివాస జా లక్ష్మీకి ఉనికిపట్టయినవాయడా, విద్యా... 

లవంావిద్యా ఆ (బవ్మావిద్య అనెడు లక్ష్మీ = సంపదను (పద జ ఇచ్చు 
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నబ, సత్ = (శ్రేష్టమైనా-కరుణాపయం క్ష మైన, కటాక్షలవ = కడ 

బంక చూాప్రుయొక లేశము గలవా౭డా, నీవు రస్వంత కడగంట మాచిన 

మ్మాత్ మున (బ్రహ్మజ్ఞానము ఇంపు సొంపారుచుండు ననుట, లత్మై+ 

ఈశా = లక్షకి జ9ిమిటి మమైనవాండా, కలవో రామనుతే తే 

విశాలే వేద "చీదనా |! లనం మేషాది లోమ్బి స్యాత్ ’ యు నానార్థ 

రత్నమాల. 

తా. అమ్మని గలిగించువా(డవుపు, లక్ష్మిని వ వక్షః స్థలమందు ఫరిం 

చినవాండవును, లక్ష్మీకి ముఖవఏి కాసము హార్చువాయనవును,. లమ్మేకి దిక్కా 

యివవాండును, లక్ష్మీకి ఉనికి పట్టయినవా(డునుు, (బిహ్మావిద్యను శడకంట 

యుల ధా =, కక 

షు న ల రవ్వంత చూచినమ్యత నే యొసంగునట్టేవాండున్ను. ఒక్మ్మీదేవికిం 

మొనవాండవు నగు రామా. లర 

మండా[ కాంతవృ తము. 

సర్య్వాధారా! నగుణవిగుణా! $ సర్వభూ తాధివాని. 

సర్వాధ్య తూ! సకలవరచా! $ సర్వవాగశ్వ శే శ్రీవ! 

సర్వవ్యాపీ! సదయహృదయా! $ సర్వసర్వాంత రాక. 

సర్యాతీతా! నమురసముయా! శే సచ్చిదానందరూవా | [౨2 

ట్ర సర్వ + ఆధారా జ సమ _స్పమునకు ఆశ్రయ మెవవారనా ఇ 

లేక _(పణవరూాపమగు (పపంచమునకు ఆధథాం మైనవాఃా, సగుణపిను కొ జా 

7 

సగుణనిర్జుణ బవ్మాస్య కాపా, సర్వభూత అధివాసా = సమ సమా 
ఇటు 

చులక్రు ఉనికిపట్టయిన వాలా! లేక సమ ప్రభూత సులును ఉానిక్కు. 

ఖా 5 ) | 
గలవాలడ్యాా సర్వ అధ్యతా=సము స్త జగక్తునకో [పభుంా, సక aA Rt ల క్ష 

బో ల 
ఎక 

ఆ 

సమ స్తములయిన కోరికలను ఇచ్చువాండా, సర్వవాక్ + ఈఊక్ష 

ఈశా = సర్వవాక్. = సమ _స్టవాక్స పయాప మై మున (పణన కముంని, pn 

శ = జగన్నియామకు లై "వెన (బవ్మా విష్ణు ర _దేశ్వర సచాశివులకు, ఈశా 
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నియామకండా * లేక పరాపళ్య న్లి మధ్యమా వైఖకీవాక్కు_లకు ఈశ్వక, 
జ్రయిన అన్నికి (ప్రభువా, సర్వవ్యాపీ = అన్ని టను వ్యాపించి యుండు 

వాండాా సవయనాదయా = దయతో.గూాడినవృాదయము గలవాయా! 
సర్వసర్వ అంత రాత్మా - సర్వ జ సమస్తమునకు, సర్వ = అన్నియు 

నయిన - నస్తుపరి చృేద రహిత మైన్య అంతరాత్మ = అంత రాత్ముం డయిక్ల 

వాండా, పురుష పకృ త్యాత్శక మగు సమ స్తమునకో న స్తుపరి చ్చేవరహిశ్ర 

మై యఖండమయిన అంత రాత్మమాపమున నున్న (బవ్మ్నాస్పరూపుంా 

యనుట, సర్వ ఆతీతా = సమస్త పపంచమును కడచినవాండా, సమరస 

ఈ ప రాదివాకుు.. లెపి యనగా - “పరావృ కేసు సంజాశా 

పశ్య స్ప భుజగేషుచ | మధ్యమావై పశుప్వేన వైఖరీ వర్లరాపిణీ” ఆకజ 
పువ్వులు కాయలు వీంటెలు చిగుళ్లు వెంనఅగునవి పుస్తుశ క్తి కికిం చాను హేతు 

వైయుండయు దానిని బెలియకండు వృక్ష్షమువలె (ుహ్మో'కారితవృ త్రి 
రూపిణి యగటం జేసి సర్వజగ త్కారణ యయ్యు, దానట్లగుట తెలియక 

(బవ్నాాపణనమందలి అర్థమా త్ర తురీయ పాదాత్శ్మిక యగు |పకృతియె 

పరావాక్కు.. సర్బములకు వినుటకును చూచుటకును కన్నే కారణ మయి 

నట్లు, సకలపదార్థగావాక యోగ్య మై మవార్తీక్త సంజ్ఞ గల (బవ్మా 

_పణవమంవలి మ కా రార్థానంద పాదాత్మ్మక (పథమన్నురణయే పశ్యంతీ 

వాక్కు. ఫురున పకృ త్యాత్మక మగునట్టి అకార మకారములత్రోం గూడిన 
“అమ్మా” యనెడి శబ్లమను బశువు పలుకుచుండియు ఆశ ద్దర్థమలను దొ 

నెఆతు౫కుండునట్లు (బవ్మాపణవమందలి జ కారవి ద్యాపాదాత్శక మహా 

దవాంకారరాపవృ త్తి మై మధ్యమవాక్క_; మాటలు వినంబడినను వాసి 

యభ్రి పాయ మెజబుంగయబడక యుండు దశయే మధ్యమవా క్కనుటు. 
(బవ్మాపణవమందలి అకారవిద్యాపాదరూప మై మె పంచాళద్వర్ష రూప 

ముగం దాం బలిశెదు సర్వళ బ్బములును వాని యర్థములు చెలియునట్లు సం 

వూర్ణముగ బహిరుఖ మగువృత్తియే వైఖరీవా “కనబడును. 
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మయా = సమానమైన (అనంగా అన్నిటను అఖండ మైన) రసమే స్వరూ 

పముూూా6 గలవాయా, సత్ చిత్  ఆనందకూపా-- సత్ జ [తి కాలముల 

శేక బాధింపంబడ కునికియు, చిత్ = విక్ఞానమును, ఆనంద = దుఃఖ 

నివ్ఫ త్తి పూర్వక మైన ఆనందమును రాపాొా = స్వమాప మెగా. గల 

వాడా! 

మందా(కాంత వృ త్తమునకు “దుందా కాంత: గిరికవిగతుల్, 

మభ్న తాగా గణంబుల్ | పొంటబెకా సాందీపనివలన, సంపూర్ణ ఏ ద్యాచ 

యంబుల్ | (మందిం చెక్ దారుణరణయునం, దాం డసాక్నౌదు5ం జే 

యండెం జేశెం డముపలకు నం, దాత్మజుం డంచు జెప్పక్ర” అనగా మే 

భృ న్స తృ గ్య గణములును పదునెకొండవయింట యకియును లక్షణము 

తాం సమ స్తపపంచమున కాధార మైనవాండును, సగుణ నిర్దుణ 

స్వరూపుఃండును, సమ నభూతములయందు నెలకొని యుంనువా:డున్కు 

సమ స్తమున కధిపతియు, సర్వకామితముల నిచ్చువాండును, [పణవమందుం 

(బతిపాదితు లగు (బహ్మాదులకును నీళ్వరుండును, పరాదివాహ్మ_లకు నీళ్ళ 

రుం డయినయణశ్ని కీని [బభుం కును, సక వ్యాపించి వాడుక, దయ గల 

వాదయ ముతో గూడీన వా౭శును, సమ స్తమునం దంత రాక యగు నాళి 

డుశు సమస్తమును నతి కమించిన వాండును, అఖండ స్పరూపఫుండున్కు 

సచ్చిదానందరూపుండు నగు రామదండా! 9 

వ, అని వెండియు ని ట్లనియె, ౨౬ 

తా, సుగమము. 

సీ, (పకటపరాపరశ( పకృతిమంతుండవు 

మజీయు వశీకృతశమాయుండవును 

సర్వజ్ఞుండవు సర్య$శ_క్రియు క్తుండవు 

సర్వక_రృవు సర్వశీజనకుండవును 
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సర్వరతుకుండవు $ సర్వసంహ ర్తవు 

స ర్వేశ్వరుండవు శ సర్వగుండవు 

సర్వుగురుండవు 3 సర్వతో ్ ముఖుండవు 
సర్వసావ్నీవి సర్వశసము.డ వగుచు 

తే. నిర్వికల్ప నిరంజన $ నిర్వికార 

నిర్లుణ(బహ్హా మై యొప్పుశనిను భజింతు 

' సంతతం బాత, నముయత సా మాౌత్క_రింపు జ్ర 
రామ రాఘవ (గీరామ 3 రాను రామ, 2౭ 

టీ. ఇది మొదలుకొని పదికీసముల చేతను రాయుని స్తుతించుచున్నారు. 

(పశ ...మంతుండవు-(పక టజ|పసిద్ధ మైన, పర అపర పకృతిమంతుండవు= 

పర అపర అనెడు మూల్మపకృతి గలవ"ండవ్సు మటీయంక , వశీకృక _ 

మాయు(డవును = లోపజచుకొన్న (నక్పగుణస్వరూప మైన) - మాయ 

గసలవాండవున్వు సర్వజ్ఞుఃదవు = సకల:సును చెలిసినవాండవు, సర్వళ కి 

యు క్రండవు = సమ స్తముతెన (అనంత)శ కలన. గూడినవాండవు, నర్వ 

కర్గను = సమస్తమును చేయువాడవు, సర్వ జనకుండవుకు = సమస్త 

జంతువులకును తేం(డేవి, సర్బరక్షకుండవు = సకల్మపాణులకు రక్షించు 

వాడవు సర్వసంవార్తవు = సనుస్తజగక్తును నాశము సేయు వాండవు - 

సృష్టి నీతి సంహారములు మూ. చేత (బవ్మా విస్తు రువాత్మపండ వని 

ఇెప్పుట “తెలియునది. సర్వ 4 ఈశ్వరుండవు = సమస్త మైనవానికి 
ఈశ్వరుండవు - ఆణిమాదిసిద్గులు నలవాండ వనలటు.-దీనిచే ఈశ్వర 

స్వరూపము చెప్పబడెను, సర్వగుండవు = సర్వత వ్యానీంచియుండు 

ఛా(డవు - దీనిచే సదాళివస్వరూపము (పతిపాదిత మ. సర్వగురుండవు = 

సర్వ పపంచమునకు జ్ఞానోపదేషస్టవు, సర్వతోముఖుండవు = ఎల్లయెడలను 
ముఖములు గలవాండవు - అన్నిట నుండువాండ ననుట, సర్యసాకీ వి = 
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సమస్త సమును చూచువాండవు, సర్వ సయుడవు ఆ సమ స్త స జంతువులందును 

సమముణా దే ర్పించువాండవు, అగుచుకొ, నిర... .బివ్మామై - నిర్వికల్ప ఆ 

మనన్సు లేని వాండవు శాన, తత్పశయు క్తము లయిన వికల్చ్బములు లేనివా( 

డును నిరంజన = ఇకర లేపములకుం బాలుపడనివాండును నిర్వికార = 

షడ్భావవికార ములు లేనివాడును, నిర్జుణ = _పకృతికహితుడు శాన 

(పకృతిప్ర యు క్షమలగు సత్తా (డిగుణయులు లేనివాడును అగు (బన్మామై; 

ఒప్పు; నినుక్ , ఛజింతుక = కొలుచుచు న్నాను. సంతతంబు= ఎన ప్పుడును, 

అఆక్కమయతేక = (పత్యగాత స్వరూపము చేత, సాతమాత్మ.రింప్రుయు = 

దర్శన మొసంగు యు రామజ=(రమనే యోగినోఒన సే సత్యాన నె చిడా 

కని! ఇతి రామపదే నాసా పర బహ్మాభిధీయ తే” అని |శ్రీరామస్తార్యో 

పూర్వతాపనీయోప? వషత్తునందు( జెప్పంబడినట్లు పకలయోగులు నీయందుకు) 

రమించునట్టివా యా, రానువ - (“అభం = పాపం, రాతి = వినాకేయ 

తీతి రాఘ, రాఘం=తత్కృృక్యం, నవాతీతి రాఘవః” అన వ్యుత్పే త్తి చేశ) 

పాపములను నళింపంజేయువాండా - రఘురాజువలమువాండా యని సామా 

న్యముగా నర్థము తెలియునది, (శ్రీరామ = (శ్రీదేవీరూపిణి యగు నీకతో 

రమించువాండా, రామ రామూ యని సంబోధనము, 

తా. రామా! రానువా! పరాప కాత్మక యగు మూల(పక కతి? 

గలవాడవు కాని, తత్స్భియు క్షమయిన యక లోనుగాక దానిని 

లోపటు చుకొన్న వాడవు సమస్తమును నీకు డెలియును, సర్చ్శశ కులును 

నీకుం గలవు; సమస్తమునకు గ్ర్తవు, (బవ్మావై సకలమును సృజించుచునుు 

శ్రుసుండ వై సర్వమును రక్షీంచుచును ర్యుదుండవై సర్వముు సంవారించు 

చును నుందువు. మదీ, యణిమాదు లగు వెైశ్వర్యమలతో. గూడి యుండు 

నీళ్వర స్వరూవుండవు. సర్యతే వ్యాపించియుండు సదా!వమూ క్రోవి, సకల 

(పుపంచమునకు జ్ఞాన ముపదేశించు గురుడవు. సర్వ సర్షించువాండవు. 

సమస్తమును జూచుచుండువాండవు. ఇట్టివాండవు కావుననే నీవు మానన 
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కూన్యకషంబునుబకి పికల్పములు 'లేకయు, అవ్యయం బగుటంబ గి మేలోప 

ములకును బాలుపడకయు, శరీరరహితం బగుటంబై పుట్టుట పెకుంపట 

మొదలగు పుడ్వి కారములను బొందకయు¢, బక్ళోతిరహీకం బసటంబట్టి 

వానిగుణములు సత్త్వాదులును మాలియు నుంశి సచ్చిచానంద కాప వుస 

పరబవ్మ్శావై (ప్రకాశించు దుందువు., ఇద్ద నిన్ను 6 గొలుచు మన్నా ను, నా 

"కెస్పుడును (బత్యశాత్మమయాపమున దర్శన -వుంసంగుచుండుమా, ౨౭ 

సీ. విశ్వంబునం చేను $ వెలుంగుచు నుండుదు 
విశ్వంబు నాయందు శ వెలయు ననుచు 

నరసి య జ్లాటయ $ వ్వతిరేకముగం జూచు 

యు_క్రియే భవదీయ$యోగనమాయ 
యీయాగదృన్టచే $ నెప్పుడు నిను నీవ 

కనుంగొాంచు సంత తాశఖండసచ్చి 

దానందవుయు:డ వైశే యలరారు సీయున్కి 

గంటి భవత్క_టాేకుంబు చేత 

తే. నైన నిశ నొకవర మిపుశ డడుగవలసె 
గరిను నిస్థితి నాస్థితికగా భజింపు 

సలలిళా భేదదృష్షి నొశేసంగుముయ్య 

రాను రాఘవ (థీరామ $ రామ రాను. _౨౮ 

టీ. ఏను = నేను = పరఠబవహా మైన నే ననుట, విశ్ళంబునందుక = 
మూ 

సమస్త జగత్తునందును, "వెలుంగుచుక్ ఉండుదుక = (పకాళించుచుందున్ను 

విశ్వంబు = అ (పపంచము నాయందుక , వెలయును = (పకాళించును, 

అనుచుక్ , అరసి = విచారించి. అట్టు జెటయ = అట్లు అగుట - 
య 

అనలాా తాను (పపంచమందును (ప్రపంచము తనయందును వెలుంగుచుండు 

టే. వ్యతిరేక ముగ౯- = భిన్న ముగా - అనలా తన్ను జగమందును 
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జగము తనయందును లేనట్లుగా , చూచు యు _క్రియే=కనుంగా చెడి యోజ 

నయే, భవదీయ యాగమాయ=నీదయిన విద్యావిద్యాత క మూల పకృతి 

_అనంగా (పపంచమయు నీవ్రతప్ప మతీయొకటి గానేర దనుట. ఈయోగ 

దృష్టి జేక్. = నీవును జగమును అభిన్న మని కనుంగొనెడి చూపు చేత, 

ఎప్పుడుక ఇ మూండవస్థలయందును, నినుక = నిన్ను నీవ = నీవే, 

కనుంగొంచుక్ = చూచుచు సంతక,..మయుండవై - సంకత = ఎడ 

శెగనినయి అఖండ = విళజింపంగూడక యేకతానమై యుండుననయు 

నగ్కు సత్ = సక్తును - (తికాలముల బె బాధింసయబడకుండు నునికీని, 

చిత్ = విజ్ఞానమును, అనంద = సంసారదుఃఖలేశా సంభిన్న మైన ఆనం 

వమునుు భుయుండవై = స్వరూపముగా. గలవాండవై, అలరారు = 

(ప్రకాశించుచున్న, నీయుని్మ_. = స్థితిని - నీ అద్య ముత్యము ననుట్క 

ఛవత్ కటాకుంబుచేతక=నీ కడగంటిచూఫుచేక, కంటిక = తెలిసికొం 

టిని ఐనను, ఇయ, ఒకవరము ఇపుడు, అడుగవలసెక్ = వేండనలసీ 

యున్నది (ఆ వర మేనునయణా, గరిమక్ = గురుక్వముతోడ - అల్పము 

గాల గాక మిక్కిలియు గొప్పగా ననుటు, నీస్థితిక = నీయునికివి నాతి 

గాక = నాయునికీగా భజించు.. .దృస్టిల్ - భజించు = ఉపాసించు 

నట్టి, సలలిత = మిక్కిలి యొప్పీద మైన, అభేదదృష్టిక్ = అఫిన్న యా 

జాచునట్టి చూఫ్రును - న్ యునికియే నాయునికిగాని వేజుగాదని యఖేద 

ముతో 'నుంగా నెడిచూపు ననుట, ఒసంగుమయ్య = దయనేయుమాం 

తౌ, రామా, రాఘవా, (పణవస్వరూప మయిన |పపంచమునందు 

నీవును నీయందు [పపంచమును (బ కాశించుచుండును. నీ వా (పపంచమం 

దును (బపంచము నీయందును లేనట్టుగా భావించుటయే నీ|పకృతి గాని 

మతియొక టిగాదు. దీనినిబకి (పపంచమనలా నీవేకాని వేటుగాదని యఖే 

దదృష్టి చేత నిన్ను నీవే యనస్థా.తయమందు చూచుచుందువు. ఇ ట్లఖండ 

సచ్చిదానందరూఫుండ వయి 'యుండుటంబట్టి న్ వద్వయుండవని వీత త్వ 
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మును నీకటాకష లేశము చేత. చెలిసీకొంటిని. ఇదె “తెలిసియూం దృ ప్పినొందక 

మచీయొకవరముగూడ చే నడుగవలసియున్నది. అ దేమియు గాదు, నీ 

యురికీయే నాయునికి యని యూరక తెలిసికొనుట మాతయు కాక యే 

యఖే వయా జూ చున్న చూసపుకూడ నాకు దయసేయవలయును, ౨౫ 

సీ నారాయణియును వైశేప్టవియును "జీవియుం 

(దిగుణా తిక యు (బకృశేతియు ననంగ 

నలరు భవచ్చ క్తి శ యపర్యా పకృతి పరా 

(పకృతి నా ద్వివిధ యె 9 పరంగు నందు 

దత చతుక్వింశ తి$త _తృ్వరూపిణి మైన 

యసరయే డై వియు * నానురియును 

నన నరెండుదెజంసల శే ననుకు నాదై నియె 

విద్యయు మాయ యా శ వినుల గాన 

తే. నానురి యవిద్వ యాశెంటి $ నంటి యీన 

యీశ జీవాత సనంజ్ఞ లశ నెనఢస దంత 

గలిగి యవికారుండపు పీనిం శ గాంచుకతన 

రాను రాఘవ [శ్రీరామ $ రామ రాను. ౨౯ 

టీ నారా. శక = నారాయణి, వైఫవి, దేవి, (తిగుణాత్నిక, 

పకృతి యని (యీ చపేళ్ల చేత) ఒప్పుచుండెడి నీదుళ క్రి, అసర్యాపక్ళతి, 
a 

సర పకృతి, నాక్ = అనగా, ద్వివిద యై = రెండువిధములు గలది యె, 

పరయగుక = ఒప్పును, అందుక = ఆ రెంశవిధము అయిన (పకృృతు 

అందు, తత...రూపీణి - తేల్ = వి స్పరించినవై న; చతుర్వింశతి తత్త = 

(పంచమహాభూతములు, అనాంకారము, బుద్ధి, అవ్య క్షము, అవ్య క్షయ = 

ఏ'కాదశేం _యములు, పంచత స్మా తై ల నెడి) ఇరువది వాలుగుత త్త గయల 

రూపిణి = స్వరూపముగా. గలది, ఐన, అపరయీ = అపరా పకృతియే 
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ఇవియుకొ ఆసుకియుక్, అనక = అనునట్లు, రెండు 2 తెజయగలక్ జ 

శిండువిధములూగా అమరుక్ = ఒప్టున్యు ఆ డెకియే=ఆ చైవ పక్ళతియే, 

భిముల గాన = నిర్మల నైనది - ఆన౭గా శద్ధస ర్త (పథానమైనది 'కాంబుట్టై, 

విద్యయం మాయయుక్ జొను = విద్య మాయ అనెడిపేళ్టు గలదియు 

నగును - అనలా శతుర్వింశ తిత శ్వా త్మిక మైన అపరా పకృతి, చెవి, అఆభురి 

అశ శెండువిధమల నుండును, ఆ శెంటియందు వైవి, శుద్ధ స క్త ్య ప్రధాన 

సెనది గనుక విద్య మాయ అని శెండువిధము ఒగునని యర్థము. ఆసురి = 

మలినస త్త్వ(పధానమైన ఆసురి యనెడు (పకృతి, అవిద్య = అజ్ఞానమే 

యగును. ఆ రెంటిక =ఆ చెవిని అసురినిని- అనల ఆ మాయనును అవిద్య 

నును అనుట, అంటి = పొంది ఈవ = న్వేే ఈళ జీవాణ సంద లక = 

(మాయా సంబంధ యువేత) ఈశ్వరుడు (ఆవి ద్యాసం సర్షము చేత్సి జీవుండు 

అనెడు, పేళ్ల చత, ఎసంగుదువు = ఒప్పుచుందువు; ఆంక కలిగి = ఈ 

యన్నియంను గలవా6ండ వై _-అనలా వి ద్యావిద్యల సంబంధమువేత ఈశ్వర 

జ్ లి, చ 9. అ రం వీ క జ! 

జీవసంస్టైలును సమసి వ్యష్టిరూపములును జాగ త్స్టుప్న సుషుప్పులును, 

శా 

సర్వజ్ఞ త్వ కిం చిక త్వాదులును గలవాండ వె యనుట, వనక = వీనిని 

అన్నిటిని - అనంగా ఈ విద్యావిద్యారాపము లైన ప్రకృతులను ఈ జీవే 

శ్వరులను, కాంచుకతనక = సాకీవె చూచుచుండుటవలన, అవికారుం 

డవు = దికారమును లేనివాండవు, ఇవన్నియు నీవు గలిగియున్నను వీనితో 

నీక్ర వట్టిసాతీత్వనం బంధమే కాన, వీనినలన వికారము లేవియును నీకు 

గలుగ వని భావము. 

తా. నీశ క్తి, నారాయణి యనియును వై ఫ్లవి యనియును డేవి యని 

యును త్రిగుణాత్మిక' యనియును (పకృతి యనియును జెప్పంబడుచున్నది 

గడా! ఆ నీ శక్తియే పరాపకృతి అపరా పకృతి యని రెండు విధములు. 

ఆ శెంటిలో అపర్మాపకృతి యిరువదినాలుగుక త్ల మల స్వరూప మై దేవి 



750 నీతారామాంజ నేయసంవాదము [ఆశ్యా-, 

ఆగురి అను శెండువిధములుగా నుండును. అందు దైవి శుద్ధస త్త (ప్రధాన మై 

విద్య నూయ యన(బడుచుండును. ఆనురియే అవిద్య నాయుడును, నీవ 

విద్యను సంబంధించి యూశ్వరు€ డనియు అవిద్యను సంబంధించి జీవం 

డనియుం బేళ్లు గళ్ షియుందువు. ఈ విడ్యావిద్యలను జీ వేళ్వరులను మతలియు 

నించువలనం గలుగు సమసి ఫ్టైవ్యప్రి జ్మాగత్చ్వప్ననుహుపులు ముదలగువాని 

చెల్ల గలిగియున్న వాండవయ్యు వీనిని గేవలము సావ్షీవై చూచుచు 

సూత మే యుండువాండవు గావున, వీనివలన నీకు వికారము లేవియు. 

౫లుగవు. దగా 

నీ,  అవరా(కృళ్యవినద్యావర చ శోప 

సన్ని భానజ రల య్యా 

స_క్లిచే విథ్యాభిశయు క్రి కిచేత్ర 

నది పరా( పకృతి విశద్యాకుర శే త్రజ 

సత్పురుపాదిక $సంజ్ఞ నొప్పు 

నేన తద్దంష్ట నై న 1 నిర్వికారాసంగ 

సాకి న నై విలసిల్లు చంద మెణిగి 

తే, రమణ (ద్రష్ట్రృత్వ నిర్వ కాశరత్వసాటీ. 
తాది ఏిద్యో క్త ధర్మ్మజాశతమును దొంటి 

పగిది. గడర దోచి నీస్వరా + పము భజింతు 

రామ రాఘవ శ్రీరాము $ రామరామ, ఏం 
టీం పూర్వ పద్యమందు అపరా పకృతిని నిర చించి యిందు పరా_ 

(ప్రకృతిని నిశ్చేశించుచున్నారు. అపరా...[ప్రస క్తిచేతక-అపరా...ళ క్రి 
అప గాపక్ళతి, అవిద్య, అక్షరము, తేతమ్మ పదము మొదలయిన శ్ 

ములబేత ముఖ్యముగా చెప్పదగిన నీదుళ క్తి యైన్నపకృతియొక్క్ళ సన్ని 



పద్య-90. ] టీకా తాత్సర్యవి శేషార్థసహితము, ‘751 

ధానజి ఆ సమీపమున నుండుటవలనం బుట్టిన, పరన్నర = ఒకటాకటి 

యొకు - (బవ్మాపకృతులయొక క్ర, పర = (శోష్టయలైన్క, ఛాయా = 

(పరిబింబయులయొక ్క, (పస క్తి శతక =కూడికొన టచేత - నీవు (బవ్మామ్క 

ఫశ కీ (పకృతి ఈరెండును ఒకటొకటి సమిపయున నుండుటవలన నొక 

దాని ఛాయ మజతచీయొకదానియందు. దగలియుండు ననుట, దీనిచేత, 

మిథ్ఫాభియు క్రి చెతక- = పొల్లయిన కూడిక చేత - అనలా ఒకదాని 

ఛాయ భుఖొొక దానియందు సంక మించుటనలని ఒకటియె మతియుకటిగా 

వట్టి భాంతి చేతం దోంచుటచేత నని భావయు, అడి నీశ కి యైన మ్యాపకృ 

రియ పరా... సంజ్ఞ = పర్మాపకృతి, విద్య, అక్షరము, కేతజ్ఞుండు, 

సత్తు పురుషుండు, మొదలయిన ేళ్ళ చేత ఒప్పును, ఏన = నేనే త్. 

(దష్ట నై = దానిని చూదువాండ నై - దృశ్య దష్ట్రభావముచేత చానికి 

"క్యతిరి క్తండ నై యనుట్క నిర్వికార అసంగసాతీనె - నిర్వికార = ఆప 

కృతివికారములు లేనట్టియు, అసంగ = ఆపకృతులయందు లేనట్టైయాు, 

సాశీవె = మధ్యుస్థుండ వై 5 ఏీలనిల్లుచందముక = (పకాళించు విధఘును, 

ఎటీ6(%=ఐ తెలిసి _ మొదట ఆవిద్యవలన జీవుండనై శరీరాదులు నేనే యని 

రలంచియుంటిని. వీవప నీయుపదేశమువలన జనము బడసి శరీరేం ది మా 

దులు జేను గానని యును వీనికి నేను వట్టి సావీమ్మాతమనియు( దెలిసికొంటి 

ననట. రమణక = ఒజప్పునట్లు [దస = అధిస్టాన మెయుండుట్క నిర్వ 

కారత్వ = సుడ్భావవికారములు లేకుండుట్క సాకీతౌ = సావీత్వమ్యు 

అది = మొదలయిన విద్యా = వేదాంతవిద్యయందు, ఉక్త = చెప్పం 

బడిన, ధర్మ = ధర్మముల మొక్క; జాతముక్ = సమూవామును తొంటి 

'పగిదిక్ = పూర్వమువ లె నే- తొల్లి అవిద్యాజన్యము లగు కించిద్ జ క్ష త్వాదు 

లను విడిచినట్లుగాశే యనుట్క కడందోచి = దిగవిడిచి - అనగా ఆప 

రోక్షజ్ఞానము' చేత అవి ద్యోపాధిజన్యము లగు కించిద్ జ డై త్వాదిగుణములను విడి 

చినట్లు, విద్యోపాధిజన్యము లైన సావీత్వ సర్వజ్ఞ తా ్వది ధర్మములను నిషే 



ణప వీళారామాంజ నేయనసంవాదము [ ఆశ్వా-3. 

ధించి నీ స్వ కహకూపముక్ = సచ్చిదానందమయ మై మన నీ స్వరూపము 

భజింతుక్ = సేవింతును _ అదియ్ చే నని యుపాసింతు ననుట. 

తా. రామా రాఘవా నీశ్ర క్రి యగు (పకృతి, అపరా పకి, 

అవిద్య అక్షరము, త్నేతము పదము మొదలగు శబ్దముల చేత జెప్పంబడు 

చున్నది. అట్టె క్రీ యగు (పక్కతియును (బవ్నామును ఒకటి కొకటి సమిప 

ముగా నుండుటంబశ్లి యొుకరిఛాయ మటియొకరియందుం దగిలియుండును* 

దానినిబట్టి యుకటి మే మజియొకటి-గా (భ్రాంతికిం దోంచుచుండును, అట్లు 

(బవ్మాము తాను గాం దోంచుచున్న యాపకృాతియే పరాప్రకృతి, విద్య, 

ఆక్షరము, కే త్రజ్ఞాడు, స సర్తు పురుషుడు నను పేళ్ళ చేత నొప్పుచుండును, 

చేసో మొదట అవిద్యవ లన జీవుండ నై శరీశేందెయాదులు నచ యని 

(శ్రమించి యుంటజినిగాని, వీదప నీయుపటేళశ ము చేత జ్ఞానమును బడసి శరీ 

రాదులు సేనుగా ననియు వీనికెల్లను (దష్ట్ర నగుట చె వ్యతిరి కండ నె వీని 

ఏికారములకు లోను “గానివాండ వై వీని యంటు లేకుండు నట్టిసాత్న్ 

మా(తమే యగుదు ననియు తెలిసి కొంటిని. అట్లు "తెలియుటవలన మునుపు 

అపకోకుజ్ఞానయుచేక అవిద్చోపాధిజర్యము లగు జీవత్వ కించిజ్ఞత్యాదులను 

ద్యజొంచిన టి యిపుడు విద్యో పాధిజన్యము లేన సావీత్వ సర్వజ్ఞ త్వాదు 

లనును నిరసించి సచ్చిడానందమయ మగు నీస్వరూపమును నీవే నేనని 

యుపాసింతును, 30 

సీ పరమవె వై రాగ్యుంబు $ భానురాత్మజ్జూన 

వుతులి తె ంలేశ్వీర్య మ$నంతవీర్య 

నుమితేయశంబు సీమ గలమ్మీయు. గల్లి ' 

సంపూర్త ర్స కారుణ్య ఫశ మద వుములు 

నుహనీయ కేజంబు శ మహిత తపస్పత్య 

శాచగ్రై ర్య్వమమా$ర్టవగుణంబు 



పద్య-3౧.] టీకాతాత్పర రవి శేపార్థ సహితము, 7 కత్రి 

లొప్పార నిజదిన్యశయోగమాయామహళ+ 

శక్తి సర్వ(పపంశచంబుం దీర్చ 

శే, సచ్చిదానంద లతణ $ సగుణ నిర్లు 

శాత్మక(బహ్య మెన నీ $ వాత్మమయత 

సంతత మతిస్ఫుటముగ సాశమాత్క_రింపు 

రామ రాఘవ (శ్రీరామ $ రామ రామ. 3౧ 

ట్ర రాము రానున, (శ్రీరామా, రామ రామా, పరమవై రాగ్యంబు అ 

పరమ= (బహ్మక్ఞానవిషయ మైన) వై రాగ్యంబు = విర క్తియును ఖానుర+ 

ఆత్మజ్ఞానము = (పకాళించుచున్న - (బవ్మాజ్ఞునమును, అకతులితము = 

సాటిలేని, ఐశ్వర్యము (స్యదూప -చిదూప ఆనంవ నిత్య పరిపూర్ణము 

లనెడి పంచల కణములు గల) ఐశ్వర్యమును, అనంతవీర్యము = (మహా 

| కర్భొత్వము మహాభో కృత్యము మహా త్యాగిత్వము మొదలుగా) ఆపకిమిత 

మైన [ప్రభావమును అమిత యశంబు = మితి లేని క్రీ ర్షియు, సమ్మగ 

లక్రీయు = నిండయిన సంపదయును _ తేక మోమసంప తియాన్క 

కలిగి = ఉండి, సం...దమములు - సంపూర్ణ = సమ గమెన, కారుణ్య 

కృపయున్కు శమ = అంతరిందియ న్నిగవామున్యు దమములు = ఐపీ 

రెందియ నిగవామునా మనానీయ తేజంబుక్ _ మవానీయ=మిక్కిలి ఒప్పిడ 

మైన, తేజంబుక్ = సూర్యచందాగ్ని కాంతులను. మోతటీశ తేజస్సును 

మహీక... గుణుబులు - మహితజగొప్పవి యెన, తపసః జ మూండువిధము 

లగు తపన్సును, సత్య = సత్యమును, సొద = బావ్యాంతర పరిశుద్ధి య్య 

థ్రైర్య=థీరత్వమును-నిర్చికాకత్య మనుట్క తమా జ (ద్వంద్యములయందు) 

_శీర్చును, ఆర్జవ = బుజాభావమును - కుటిలత్యము లేశ్రండుటయు-చక్క-టి 

యనుట ఇవియనెడు గుణములు ఒప్పారక్ = ఒప్పుచుండలా, నిజం. 

శక్తి _ నిజ ఆ తనయొక్క, దివ్యజఆ ప్రాకృత మైన, యోగమాయా= (ఇండే 

48 



754 సీతారామాంజనేయసంవాదము [ఆ ఇ్వా-9, 

“విశ్వంబునం జేను వెలుంగు చునుండుదు, విశ్యంబు నాయందు వెలయుననుచు 

నరసీ యహాటయ వ్యతి రేక ముగంజూచు యు క్తియే భవదీయ యోగమాయ” ) 

అనెడు (మయోగశబ్దముదేక (బన్నాజీవుల యైక్యమునకు6 “గార ణ మయినదియు 

మాయాశ బ్దముచేత జగత్తునకు కారణోపాధి యైనడియు నని వ్యుత్చ శ్రి, 

మహాళ క్తి = చిచ్చ్ర సర్వ్మపపంచంబుక్ = చతుర్వింశతి తత్ర గరాప 

మైన జగత్తు నెల్ల, తీర్పక్ొ = సృృజింపంలాా = లేక, పాలింపలగా, సచ్చి... 

(బవ్నూము _ సత్ = సత్తును, చిత్ = చిత్తును ఆనంద = ఆనందము 

ననెడి లవణ = ఈలతణములవేత్య సగుణ = డ్రిగుణాత్శక ముగు (పళ్ళ 

తితో గూడిన, నిర్ద్ణణజ్యసకృతితోం గూడని, ఆత్మక = స్వరూపను గల 

(బ్రవ్నామ్సు నిక్క నీవు సంతతము = ఎల్లప్పుడు, ఆక్మమయతక = (పత్య 

శాక్మరూపము చెత, అతిన్నుటముగక్ = మిక్కిలి స్పష్టము సామాత్క 

రింపుము = దర్శన మొసంగుము-అపరోమానుభూతి కలుగంజేయు మనుట. 

శా. రామా, రాఘవా, మిక్కలి వేరాగ్య మును (బవ్మాజ్ఞూనమును 

స్మదూపాదిలక్షణ ములు గల గొప్ప మైశ్వ్యర్యమును మహాక రృత్యము “మొంవ 

లయిన యపరిమిక[పఖావములును మితి లేని క్రీరియును సంపూర్ణమయిన 

సంప త్రియు( గలిగియుందువు. పరిపూర్ణ మగు కరుణయు శమమును దను 

మును తేజమును తపమును సత్యమును కౌచయును ్రైర్యమును క్షమయును 

ఆర్జవ మును -మెందలగు గుణములతో. గూడియుందువు. యోగమాయ య చెడి 

నీదుచిచ్చ క్రి వతుర్వింశతిత త్వ స్వరూప మైన యీ్యూపపంచమును రచించు 

చున్నది. ఇట్లు సచ్చిదానందల క్ష,ణమై సగుణమును నిర్ణుణము నయిన (బహ 

మగు నీవు నా కెప్పుడును (_బుక్యగాత్మరూ పముగ సాకూత్క..రింప్రుయు. 3౧ 

సీ ఘనఘటాకాశ మాగకాశాంశ మగుచు నా 

కాశంబునకు వేటు * గానిపగిది 

కరముతోం గూడి యశత్సరుండ నై విలసిల్లు 



పదన్షి-3-_౨. ] టీకా తాత్ప్సర్యవి శేపార్థ సహితము, (ర్ ఫీ థి 

నేను వీయంకంబు $ నిక్సయంబ 

యెన ననాద్యవిశద్యాశ క్తి గుణరాశి 

నాయందు నారోపీణముగం చేసీ 

జీవ్రండ నంచు సంశసృతిం జెంది యుండితి 

నిందాశ నది యిపు 4 జెజిగికొంటిం 

"జే. గాన వివరింప భేద మిం4తే న గలుగ 

దిటివిజానసంపద శే నెల (పొదు 
(స) జ్ర ay) షు 

చి త్రమునను [(బకాశింపం $ దెయునుయన్ల 

రామ నాఘువ (శీరానము $ రాను రామ, ప్రస 

టీ. ఘన - ఘట - ఆకాశము = మేనుమందలి - కండ యు-దలి - 

ఆకాశము ఆకాశ + అంకము = మవాదాకాశముయొక్కా బాగము 

అగుచుకొ, ఆశకాశంబునకుక్ జ మహాకాశ మనకు, వేజు = SQ, 

కాని పగిదిక = కానియట్టు, కె రముతోకొ = (జీ వేళ్యర) జేవాముతోడ, 

కూడి అవమరుండ నై = కూటస్టుండ్ననై, విలసిల్లు = (పకాళించుచున్న, 

“నేను నీయంశంబు = నీకళయే, అగుదున్యు నిశ్చయంబ ఇ ఇది సత్యమే, 

ఐనక్ = అయినప్పటికిని నేను నీయంశ మే యైననుగాని యనుట్క అనా 

...రెళి _ అనాది =౫ ఆదెలేనట్టై, అవిద్యా = అవిద్య యనెహ్సు ౩ కి ఆ 

శ క్రియొక్కు_, గుణరాళి = (నేను జడుండ్కు నేను మూర్జుండ నని మొడ 

లుగా గల) గుణయులయొక్కొ._. సమావామున్కు నాయందుక్ = (పత 

శాత యననాయందు, ఆరోపణముగల6 పేని = ఆరోపీంచుకోొని _ లేని 

దానిని ఉన్నట్లు కల్పించుకొని యనుట్క జీవుండ నంచుక్ = చే త్రజ్ఞాండ 

నని ఇందాంకక = ఇంతే కాలమువజకునుు సంసృతిక = సంసారమున 

జన్మువాసన ననుట చెండియుండితిక = పొందియుంటిన్సి అడి = ఆసంసా 

రము ఇపుడు ఎలిణికొంటిణ = ఆరోపిత మైనదేకాని యథార్థ ము 
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కానని శెలినికొంటిని. కాన = కనుకు వివరింపకా = పరామర్శింపణ్యా 

మైనను కలుగదు ఇట్టి నిజ్ఞానసంపదక్ -ఇట్టి=ఐ.దై పర భమము లేకండునట్టి, 

విజ్ఞాన = (బవ్మాజ్ఞానముయొక సంపదక్ = కలిమిని, బెల్ల పొద్దు = 

ఏకాలమును చిత్తమునక. = అంతరంగమందు, _పకాశళింపం జేయు 

మయ్య = వెలింగింప్రమా. 

తా, మబ్బునందును కుండయందును గల యల్చ్పాకాశము మవాజ్రా 

జాళములో నొకఖాగ మగుటయె కాక, దానికి వేటుగాకయు నుండును. 

ఇప్లే, కరమైన జీవదేవామందును ఈశ్వరదేవామందును గూటస్థుండ నై 

యున్న నేను నీయంశళ మెకాని నీకు వే .ఎతమ్మాతము "గా నేరను. అయినను 

అనాదిగా నున్న యవిద్యాశ క్రివలన "నేను జదడుడను మూర్టండ నను నిత్యా 

దిగుణములను నాయందు లేకున్నను గల్పించుకొని జీవుడ ననుకొని 

యింతకాలము సంసారము పాలై యుంటిని, ఇపుడు నీ యను[గవాము 

వలన ఆ సంసారము వట్టెకల్పిత మే కాని వాస్తవము కాదని తెలిసీకొంటిని, 

కాయిట్టై విచారించిచూడంలగా నంతయం (బవ్నా మెొంకశ_టియె కాని మన 

కంకు వేజుగాం గనబడుచున్న యిీఖేవ (చ్వైశ్యభమ) మొక్క_టియు 

నిజమ గాదు. ఇట్లు చ్వెళయటాంతి లేని (బవ్నాక్టూనము పెంపు నా యంత 

రంగమం దెల్లకాలమును (బకాళించుచుండునట్లు చేయుమా. 3౨ 

వీ నీకంలు నన్యంబు ఫే నెన్న. డేటు నె 

ట్లసిన నాయనుభవ $ మవధరింపు 

వివిభేయ్యదియములకు $ విషయ మోవిశ్వ మా 

విశ్వరూపుండ వీవు శ వెదక వేల 

గావున నీవు సాశవొత్క_రించితివి యీ? 
విశ్వంబు నీ కగు *ే వే అటంచుంయ 



పద్య-33. ] టీకాతాత ్పర్య్రనిశేపార్థ సహితము, 757 

దలచు నజ్ఞాన మంతయు బోయె నీదయా 

మయదృష్షి నానందశేముయుండ నె తి 
ఠం ఏయి 

తే. సంశయము లేదుగాని యీశసర్వరూప 

సమర సజ్ఞాన భావన శ సంతతంబు 

గలుగ వరము (పసాడింప $ వలయు చేవ 

రామ రాఘవ (శీరామ శ రామ రాను. 33 

ట్, రామా! రాఘవా! దేవా! నీకంెటుక్, ఆన్యంబు = బఇకరమ్యు 

చేను = జ్ఞైతనగు నేను ఎన్న (డును ఎెజు(గను, ఎట్లు అనినక్ ఇ నీకంకే 

చేటు నే నెఆుగకండుట యేవిధమున నని యడుగలగ్యా నా అనుభవయ= 

నా ఎటుకన్సు ఆవధరింపుము = విశుమ-నే శెటియినవిధయు విను మనుట్ట 

నివిధ ఇం[దియములకుక జ నానావిధము అయిన పదునాలు గిం; డయ 

ములకున్వు ఈ విశ్వము = ఈ జగత్తు, విషయము = దృశ్యము - నర 

మైనది మూండువిధము లయినజిగత్తును ఇం్యదియజన్యమే కాని వా _ప్టవయు 

కాదని ఆశయము ఈవు=నీవ్రు ఆ విశ్వరూ ప్రుండవు = ఇం దియజన్నమైన 

ఆ (తివిధ జగ త్తే స్వరాపముగ6 గలవాడవు - ఆ జగత్తు నీవే కాని మతి 

యొకటి గా దనుట్క వెదక నేల =వివారించుట యెందులక - నీ వెవ్వండవో 

యేస్వరూ పము గలవాండవోో యొక్ళడ నున్నాండనో యని విచారము 

చేయట యక్కజలేద్యు నీవే యీజగ త్తని భావమ్ము కావునక్ , ఈవు ఇ 

నీవు సామూత్మ_రించితివి = విశ్వరూపయున నాకు (బక్యకు మెతివి. 

కాబట్టి నిన్ను వెదక నేల యనుట, ఈ విశ్య్వంబు=కన్నుల కశగపశుచున్న 

"యూ జగత్తు, నీకక్కొ చేటు, అగును అటంచుక్ , కలంచు = ఎంచెడి 

అజ్ఞానము ఆంకేయును, నీదయామయదృష్టిక్- = నీకృపతోల గూడినచూపు 

వైతృ పోయెక్ = నళించెన్యు ఆనంవమయు.ండను = (బ్రహ్మానంద సమా 

సుండన్యు వఏఐతిని సంశయము లేదు గాని = ఈ విషయమై నందేవూ ము 
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కలుగదుగార ఈ సర్వ...ఫావఐ - ఈ సర్వమాప = ఈ సమ సహాప్ర 

ముల యొక్క. - సమ సరూపమైన జగత్తుయొక్క_, సమరస = అన్ని యు 

నొకబియే యక్కు జాన = జ్ఞానయుచెత - ఈ జగతునం ౫ల రూ 
యు న ఆజ 

నా a Yu] జా న్ లన్ని యు నొక్క్ళ(బవ్మా మౌని జ్ఞానయుచేత్క భావన= తలంచుట - ఫర 

హు 

[బవ్నాము తప్ప మభియొక్క_టి కాదని భావించుట్క  సంకతంబుకొ = 

ఎల్లప్పుడు,  ౩లుగక్ = కలుచున్య్యు వరయ్యు (పసాదింపవలయును = 

ఆను ౫ హాంపవ్షలయును. 

తా. రామా! రాఘవా! నీకంటు నముతియుకటి యున్న దని శే 

చెఆంంగను. ఇది నా కెట్లు తెలిసెనో యావిధమును జెప్పెదను వినుము, 

ఈ కనంబడుచున్న జగత్తు పదునాలుగిం| దియములకో గోచకించుచున్న ది, 

ఆ యిందియములవలన నే యిది ఫుట్టినదికాని నిజము కాదు. ఈ జగతో 

నీ సూపమే? కాన నీవే యగుదువు. కాంబద్ద యా జగక్తు కనబడుట 

యనా జగదూపఫుండ వయిన నీవు సామాత్మ_.రించుటయే మైనది, ఇట్టు 

జగ మంతయు నీవే యని యెజెంగినందువలన నీకంటె చేజోక్కా_టి లేదన 
నేను చెలిఒకొంటిని. ఇహ యెజుకవలన్క నింతవజకు జగ త్తిది నీకంత 

వేఆయినదని తలంచుచుండీన యజ్ఞాన మంతయు నళించివది. నీకృుపాకటా 

శమము చేత (బహ్మానంద స్వమూాఫుండ నయితి. ఇందుల కెంతమా[తము సందే 

వాము లేదు. అయినను జగత్తునందు. గనంబడుచున్న యీ నమ _స్తరూప 

ములు _బవ్మా మొక్కటియే యనుజ్ఞూనము గలిగి యన్ని టిని (బవ్మాముగానే 
తలంచుచుండుట నా యంతరంగమందు నెల్ల ప్పుడును గలిగియుండునట్లు గా 

నీ వను[గహింపవల యును. 22 

సీ. తతచతుర్వింశతికత త్త (నాయకుడు 
పంచవింశ కుండను (గ (పకృతికం కొం 

బరుండవు గురుడవు $ పరమేశ(రుండవు 
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పురుహోత్త తముండవు నె ఏప్పుడు: (బధాన 
పురు పే.శ్వరుండవు § పూర్తుండ వనుచు ని 

న్నెజిలతిం గాని యీ$మొజుక దృథము 
గా నిల్వ దజ్లా నీకార్న చేహాదికా 

డా జ a తే త ధ్యానసంత తాశ్రభ్యాసవశత 

తే నటు గావున గేవలా$ తాత యా? 

దృన్న మనమున న వొద్దుం ఫ్ దేజరి 
ల్ల 

భూరిక్క పచె నను[ గహీం$వుము పాసం౫ 

రాను రాఘవ శ్రీ రాను $ రామచం!ద, ఏరీ 

టీ. రాము రాభున్కా తతచతుర్వింశతిత న 

“యగు ఇరువది నాలుస త _ల్తే ములకు నియామక: i హ్రీ గ్ £9 గ ih {tt Et LK క్షీ 

ఇరువదిచైదవత క్వ మెనవాండవు - ఆ యిమవదినాలుగింటికి ౩, జా దైన 

వాండవనుట, (పకృతికం కుక =పర అపర అకు రెండు 8 విధమైన [పకృతి 

కం కును, పరుండవు= = అన్యుండవు-లేక ఉాత్క్ -ఖష్టాండవు; గసకుండవ్ల= గొప్ప 

వాండవు- వేక (బవ్మామవు, పర మేళ్వరుం! శవు = నిరతిళకయముబయిన అణీ 

మాది సకల రై శ్వ్టర్యములు “లవాండవ్రు పురువ + ఉట _ర్హముండవుజ పురుషశ బ్ల 

వాచ్యు లగుజీవులలోపల ( శేష్టుండవు-అనంగా విష్ణుండ ననుట, ఎప్పుడుక్ ఇ 

(తికాలములందున్సు (పధానఫపురున 4 ఈశ్వరుండవు = [పకృతికీని 

ఫురుషుండగు జీవునకు నియానుకు (డవు-పర| బహ్మను వనుట్క పూస్ణండవు = 

అఖండ సచ్చిదానందమయుంండవు, అనుచుక్ , నిన్ను, ఎలింగితిని, 

కాని ఈ యెజుక = ఇట్లు ని న్నెలుంపట, అజ్ఞాన... వశతక్ ఎ ఆజ్ఞాన= 

ఆజ్ఞానమయొక్క, కార్య = కార్యము లయిన, దేవా ఆదిక = దేవాము 

మొెందలయినవానిని, ఆక్క = నేను అనెడు ధ్యాన = చింతనమందు, 

సంతత = ఎడ తెగని, అభ్యాసనశత ౯ = అలవాటునకు లోపడియుంనుతి 
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వేర _ అవిద్యాజన్యము వైన యో దేహేం[దియాదులే నేనని చిరకాలము 

నుండీ యొడతెగక తలంచుచు వచ్చినవాడుకనుబట్టి యనుట, దృఢము 

గార్ ఇ నిలుకడగా, నిల్వద్యు అట్లు కావునక్ = అట్లు గట్టగా నిల్చి 

యుండదు ఇబ, "శేవలాత్మ డా కుద్ధాతన్వరూపం బగు పరబవ్మాము 

యొక్కయు, ఆత్మ = డ్రత్యగాత్మయొక్క. యు, యోగదృష్టి = ఒక్క 

టేయే అనెడు ఐక్యజ్ఞానము మనమున = అంతరంగమందు, ఏ|పొద్దుకొ= 

నర్వకాలము లేజరిల్లక్ = మతియగుపడక (ప కాళించునట్టు, భూరి 
కృపచేక = మిక్కిలియైన కరుణచేత, పొసంగక్ = ఒన గూడునట్లు, 
ఆను[గహీంపుయ = దయనేయుము - ఊపచేళశింపు మనుట, 

తా. నీ విరువదినాలుగు తత్త గములను నియమించుచు, దాని కవ్వల 

జ్ఞాతయె యుండు నిరువదిమేనవవాండ ననియు, (పకృతికంకుం బరుండ 

వనియును, గొప్పవా(డ వనియు, నిరతిశయమైన యణిమాది సకలెశ్వర్య 

ములు గలవాండ వనియు, జీవులం బెల్ల నుత్తేముండ వనియు, (పకృతిష్రురు 

షుల కెప్పుడు నియామకుండ వనియున్కు సచ్చిదానందపరిపూర్జుండ వనియును 

చెలిసళొంటిని - తెలిసికొన్న నేమి ? అవిద్యా కార్యము లగు దేవాదుల నే 

చేను నేనని యొష్పుడును తలంచుచుండినవాండను గదా! ఆ యలవాటు 

వలన నాకుం గలిగిన యా యొజుక మనస్సునందు దృఢముగా నిలువ 

జాలదు. కాంబట్టి, పర్మబపహ్మామును (పత్య గాత యు స్వరూపమం దొక్క. 

టియే యనెడి యూ జైనము నా యంతేరంగనుం చెప్పుడును గలిగియుండు 

నట్టు మిక్కిలి కృపచేత నను. గహీంపుమా. 3౮ 

సీ, అజుండ వవ్యయు(డ వీ $ వాదినారాయణ 
స్వామివి సావీ,వి $ సర్వమయుండ 

వై యొప్పునిన్ను మాశయానూనువశరీర 
దఠుండు( గించిజ్జుండు $ నరుం డటంచు 

(వ 
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నజానవశత మోూశహంబుచేం దలంచితి జ్జ 
నించాంక నది శమిశేయించుకొణకు 

సర్వజ్ఞ సర్వేశ శ సర్వభూతావాస 

సర్వభూ తాత్మక $ సర్వమూ ర్తి 

శే, సర్వకర 2 ఫలాధ్యత. $ సర్వ్యరూప 

యని నుతించుచు (మొక్కె_ద $ ననవరతము 

నెజయ నానుడి నీయందు $ నిల్వంజేయు 

రామ రాఘవ శ్రీరామ $ రామ రామ. 3౫ 

టీ, ఈవు = నీవు, అజుండవు = పుట్టుక లేనివాండవు, అవ్యయుం 

డవు = నాశము లేనివా'డవ్రు ఆదినారాయణస్వామివి = ఆదియందు 

(అనలా. (పక్ళతికి పూర్వమందు) ఉన్న నారాయణమూర్డివి - పర 

(బవ్నామ వనుట్క సాౌాశ్నీవి = మధ్యస్థుండవు, సర్వమయుడ వై = విశ్వ 

రూఫుండవై, ఒప్పు నిన్నుక్ మాయా...డును - మాయా = మాయ చేతం 

గల్పింపంబడిన, నూనుషశరీర = మనువ్యుదేనాయును ధరుయను = ధరిం 

చినవా (డును కించిజ్ జ్ఞుండును = అల్బజ్ఞానమయ గలవాడును, నరుండును = 

మనుష్యుడును, ఆటంచుక = అని, అజ్ఞానవశత౯ = ఆజ్ఞానమునకు 

లోనె యుండుటవలన్క మోవాంబుచేక్ = ( భాంతివేత, ఇందాంకక్ = 

ఇంతవజకు - ఈ యపరోతు జ్ఞానము గలుగువజకు, తలంచితిక = ఎంచీతిని, 

అది = ఆతలంచుట), మమియించుకొజకుక = సహీంచుటకె, సర్వజ్ఞ = 

సమస్తమును ఎజిణినవాయణూ, సర్వేశ = సమస్తమునకు ఈశుండా సర్వ 

'భూత ఆవాస = చరాచరము లగు సకలభూతములు నీయందును నీవు 

సకల భూతములయందును వసించునట్టవాండా, సర్వభూత ఆత్న్మక = 

ఆకాశాది సమస్త భూత స్వహాపుండా, సర్యయార్తి = _్రవ్మా విష్ణు 

రు దాదిమార్తు లన్నియు నీవే యైనవాండా, సర్వకర్మఫల అధ్య = fA 
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సమ స్తమైన (అన్ని స్టోమమయు అతిరాత్యము మొదలుగా గల విధినిషేధ 

కామ్య పాయఃళ్సి త్తాది) కర్మములయొక క, ఫల = ఫలములకు - ఫలాను 

భనముల కనులు అధ్యవ. = (ప్రభువా సర్వరూప = సమ స్త రూపములు 

నీవే మయైనవాండ్యా అని అనవరతము = ఎల్లప్పుడును నుతించుచుక్ = 

పొగడుచు, (మొక్కెవక్ = నమస్మ_రించెదన్కు నా మది = నా 

మనస్సు నెజమక్ = నిండుగా, నీయందుక్, నిల్వ జేయు = నిలువ? 

జేయుము. 

తా. రామా! రాృఖవా! నిక బుట్టుక లేదు నాళము లేదు, 

| పకృతికం క మునుపటి వాడవు, నా వాయణుండను, అన్నిటికి సాకీవి, 

సర్వ్యమయుండవు. ఇట్టె నిన్ను మాయే మనున్యు చేవామును దాల్చిన 

వాండనయం, అల్బజ్ఞూనము గల చాండనియు, మనుష్యూుండనియం నే నజ్జైత్న 

వశమునను (భాంతి చేతను నింతకాలము తలంచుచునుంటిని. ఇట్లు తలం 

చుచువచ్చిన దానిని మన్నించుకొజకు నిన్ను సర్వజ్ఞ, సకర్వేకా, సర్వ 

భూతావాస్కా యనెడి యి త్యాది పర్యబవ్నాత్వ (పతిపాదశము లగు నామ 

ములచేత నెల్ల హ్వడును బొగడుచు | మొక్కెదను. నా మనస్సును నీయందు. 

బరిపూర్శము-గా “సలకొనియుండున టను గహింఫుము. 3x 

నీ, తత చతుర్వింశ తిశత తరత సకం బగు 

తరము నేం గాను నిగక్క_ముగ నరయం 

దత్క్బృతంబులు మత్కృుశేతంబులు గావు కా 

వున సర్వధరగాము4లును ద్యజించి 

యతురపురుషుండ $ నై తరాతురత త్త § 

ముల మాజి పురుషో త్తశముండు నా పు 

డన నొప్పునొకనిని $ న్మాశయిం చెద శర 

౯బముగ నే నొగ్ని నన$న్యత్వ మలర 
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కే. న ట్లనట నింక నేసంశశేయనులు నన్ను. 
బొరయకుండంగ6౬ జేసి యాశప్తూర్ష బోధ 

మతి డృఢంబుగ వర మిమ్ము $ సతత నాక 

రామ రాఘవ [నీరాను 4 రామ రాను, 32. 

ట్, తక... త్శకంబు - తత్ = అరతికయమైన్స చతుర్వింశతి త్ర త్ల ERs 

ఆక్టక ౦బు = ఇరువదినాలుగు త _ల్థ్యములు స్వరూపముగాల గలడ్సి అగు, 

క్షరయు = దేవామ్సు నిక్కు_యుగక్ = సత్యముగా నేను గాను అరయక్ = 

యోజంపలా, కత ్మతే౦బుబు = ఆదేవాము 'చేయునద్దివి- జాని వ్యాపా 

రము లనుట, మత్ కృతంబులు గావు = నాచేత చేయంబడినవి గావ, 

కావునక్, సర్వధర్శములుపు = సమస్తము లయిన దేవహాధర్మములును - 

- పదునాలు గిందియముల వ్యాపారములును త్యజించి = వదూ అక్కర 

ప్రరుషు.డనె = అతురుండనగు ఫురుషుండ నయి - జ్ఞాణవై యనుట, .-5 

అకరక క్ష, ములక్ = తరత త్త మగు చేపామును అషరత క మగు 

దేహీనిని, మిజీ = అక్మికమించి ఫురుషోళ్తముండుకు ఆ పుకుసూలయందు 

(అనలా జీవ యందు), ఉఊత్కృృష్టుంయను = కూతే్ము హం బగు పర బహ్మ 

మును అనుటు, ఆక్కుండు = (పత్య గాళ్ళుండును, అనక = అనునట్లు), 

ఒప్పు = ఒప్పుచున్న, ఒకనిక్ నిన్నుక్ = అద్వితీయుండ వైననిన్ను, 

"నేను ఒగిక్ = (కమయుగా శరణముగక్ = రకుకునిలాంగ్య అనన్య 

త్వము = వేఅుపాటులేమి అలరక్ = ఒప్పునట్టుగా, నీకును నాకును 

భేదము లేమిని అనుసంధించు ననుట, ఆ[శయించెదను. అట్లు అగుటక్ = 

అట్లు ఆశయించుటవలన్క ఇంకక, ఏ సంశయములుక = ఏనందేవాములున్కు 

నన్నుక పొరయక ఉండంగక చేసీ = పొందకుండునట్లు కావించి, 

సంతతము = ఎల్లప్పుడు, ఆకక = మువస్ఫునందు, ఈ పూర్ణ బోధము = 
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ఈ నిండయినయొజుక--ఈ యఖండజ్ఞానము, అతిదృఢంబుగక = మికి,_లి 

గట్టిగా ఉండునట్లు, వరము ఇమ్ము. 

తా. రామ్మా రాఘవా, ఇరువది నాలుగు త త్త (యుల మయమైన 

_పకృతివికారంబగు దేవాయ నేను గాను మణి యాబదేవాము కావించు 

వ్యాపారములు నేను జేసినవిగావు, కాంబట్టి కరమైన యా జేవాముమయొక్క 
నర్వవ్యాపారములను విడిచి యతరుండ నె యా వ్యా పారములకు జ్ఞాతగా 

నుండి యీషరమును అక్షరమును రెంటిని నతిశయించి, ఫురుమో శ్రమం 

డును (బత్యగాతు్యుండు నై యద్వితీయుండు నై యున్ననిన్ను నఖేద 

బుద్ధితో శరణు. జొచ్చుచున్నానుం కాంబట్టే నా కేసంచేవాములును గలుగ 

కుండునట్లుగా అఖండజ్ఞాన ము నా మనన్సునం దెప్పుడును దృఢముగా 

నుండునట్లు వర మిమ్ము. జు 

వ. అని యి ట్లఖండపాండిత్యంబు చేత. జెక్కు_ఛంగుల విను 

తించు హనుమంతుని సాదరంబుగాం గరదుణాకటాతునీకు. 

ణంబుచేతం గనుంగొని భూరి. వేముధాముండు.. బరం 
భాముం౦డు నై నయాతా్శారాముం డి ల్లునియె. 5౭ 

టీ. అని యిట్లు, ఆఖిండ పాండిత్యంబు చేతక్ = తక్కునశాని 

పాండిళ్యము చేత (ఇట పాండిత్య మునంగా “పజ్హ తౌః సమదర్శినః అన్నట్టు 

సమదర్శనరూపత త్త వక్షున మని తెలియునద్సి, పెక్కు భంగులక్ = అనేక 
విధములుగ, వినుతించు వానుమంతునిక్ = వాగడుచున్న ఆంజ నేయుని, 

సాదరంబుగాక = ఆదరణతోడ, కరుణాకటాకు వీషతణంబుేళరకా = 
దయతో గూడిన కడగంటి చూపు చేత, కనుంగొని = చూచి, భూరి పేమ 

df ఛాముండును = మిక్కి_లి యెన పీతికి ఉనికిప టగువాండును పరంథాము. 

డును = ఉరఠత్కప్టమైన కాంతి గలవాడును - (లేక ధామశబ్దము స్థాన 
చాచకము గనుక ఉత్కృష్ట మైనపదవి నుండు పరబవ్మాయును) న, 
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ఆత్మారాముండు = సర్వాత్ములయందు రమించువా€ డగురామమూ రి, 

ఇ టనియెను. తౌ. సుగమము. 3 జ 
ధ్ 

తే. సంతసము మోాజుం జి త్తవిశ కాంతికొజకు 
సతత మాత్మసనూధిం గోశరితివి గాన 

కడం యవునస్క్రరాజయోశేగంబు నీకు 

'దెలియంజెవ్పెద వినుము సం$బేహ ముడింగి. 3౮ 

టీ. నీవు సంశసము మిజక్ = సంతోషము మించునట్టుశా, చిత్త 

వి శాంతికొeకు = నునస్ఫుయొక్క._ కుదురుపాటుకొజకు, సతతము = 

ఎల్లప్పుడును, ఆక్మనమాధిక్ = ఆతు శ్రైనియంవలి మనోలయ మును -(బవ్మా 

నిస్థ ననుట, కోరితివి కాన, కడణి = పూని నీకుక్కా అమనన్క_రాజ 

యోగంబు = అమనస్క_ము అను పేరు గల రాజయోగమును, తెలియక్, 

ఇప్పెదను, సందేవాము, ఉఊడిగి = విడిచి, వినుము, నిస్సంచేవాముగా విను 

మనుట. 

తా. నీవు మనస్సు నిమ్మశేపాటు నొందుకొణ కై యొప్పుడును 

(బవ్మానిస్థ. కోరుచున్నావు గనుక, “అమునస్క_” మనెడి రాజయోగమును 

సంచేవాము లెల్ల వీజు కట్టుగా జెప్పుచున్నాను వినుము, పతా 

చ. అలయక స_ప్పవారిధుల $ నావలి కీవలి కొక్కరీతిగాం 
గలయంగ నీందవచ్చును నశఫగంబుల నచ్చనగండ్లుగాం గరం 

బులంగొనియాడవచ్చునభశముకాగబళింపంగ వచ్చుంగానియి 

య్యిలనమన స్కృ్యోగము[గశహింపంగశాదుదలంప నేరికిన్ 

టీ, అలయక = కస్టములేక్క సవారిధులక ఇ ఏడు సము[దమాు 

లను ఆవలికిక ఈవలికిక = ఆగట్టునుండి యీగట్టునకును ఈగట్టునుండి 

యాగట్టునకును ఒక్కొ_రీతిగాక = ఒక్క_తీరున, కలయాంగక్ అఅంతటను 
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ఈందవచ్చుమ్య నగంబులక్ = పర్వతములను అచ్చనగండ్లుగాకా = 

అచ్చినగాయలుగా, కరంబులక్ = చేకుల చేత, కొని = పట్టుకొని ఆడ 

వచ్చును నా ఆటలాడవచ్చును, నభముక్ = ఆకాశమును, కబళింపలకా 

ఈ భూమియందు, 

అఆమనస్మ_ యోగమును, తీఅంపక = విణారింపరాా, ఏరికికా = ఎన్వరికిం 

గాని, (గహింపంగరాదు = అెలిసీకొనంగూడదు, అంత మహాక స్ట మెన 
డు 

వచ్చుక = [మింగ వచ్చును; కాన్ని ఇయ్యిలక 

తా. స ప్పసము దమల నొకగట్టునుండి మటియొక గట్టునకు నవ 

లీలగా నీందినను నీంయవచ్చును. కొండలను అచ్చనగాయలుగాయి జేతం బట్టు 

కొని యాటలాడవచ్చును. ఆ కాశమును (మింగవచ్చును. ఇవి యన్నియును 

జేసీనను జేయవచ్చును గాని అమనస్మ్క_రమోగమును (గ్రహించుట మా తమ 
శక్యము గాదు, రకా 

భూతిలక వృ_త్తము 

కావున నయ్యమనన్క_యోగము $గాఢదుర్ల భమారయకా 
గెవలత త్త (విచారముం బరిశకింప చేరనివారికికా 
భావమునందు ననాత్మ సాత్నుని $ బాగుగా విభజించుమే 
ఛాప్క్ నిత్యనుఖంబుగా విశ శ$దంబుగా నులభం బగున్.రం 

టీ. కావునక్ = అట్టు [గహీంచుట మిక్క్ాలికస్ట్రము. గనుక, ఆ 
అమనస్యృ్యయోగము = ఆ మనోన్మనీయోగము, అరయక = వివారిం 
పలా కేవల త _క్లృవిచారయుక్" = కుద్దమైన (బవ్మావిచారమున్సు పరికింప 

చేరనివారికిక = పరామర్శించి తెలిసికొన శ కలు గానివారిక్కి గాఢదుర్ల 

భము = పొందుటకు మిక్కిలియు. గష్ట్రమైనద్వి భావమునందుక్ = మనీ 

స్సునంద్కు ఆనాత్మక్ = ఆత్మకాని (పకృతిని, ఆత్నునిక- = పరమా 

శ్నుని - (టఉన్నామున్సు బాగుగాక, విభజించు మేధావికిక = వేటుపబచి 
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కలియు జ్ఞనవంతునక, ఆది, నిత్యనుఖంబుణా౯ = శాశ్వతమైన సౌఖ్యము 
నిచ్చునదిగాను, విశదంబుగాక్- = తేట కెల్లమఢాను, నులభం ఐగుకా = 
సులువుగాం బొంద (గూడిన దగుచున్న ది. 

త. అ యమనస్క_యోగ మిట్టు (గహీంచుటక్ష మిక్కలి కష్ట మైనది 
గావున, శుద్ధ బవ్మావిచారము నేయుటకు శకులు గానివారిక్రి నద మిక్కిలి 
దుర్గ భయమా నుండును, మనస్సునం 'చెవండు (పకృతిని (బవ్మైమును జీ 

శాలి స్పష్టముగా 
సులభమై నిరంతరమును నుఖము గూర్చుచుండును. భూతిలక చ్చ క్రమ... 
“భారనజాగగణంబులుం బఆ+వంగ భాను విరామ వి! స్ఫారత భూతిలకంబు 
పాండవాపత దైవత వృక్ష మిం | పాఠ ధరతి:ం జెచ్చినట్టి మహాత్మ 
యంచు. గవీశ్వరుల్ |! వారుపదంబులు గూర్చి చెప్పిన 4 (శావ్యమా విను 
వారికిన్” అనలా భృ భ్యార్శను జజ, ౫ గణములును పం డెండవ 
"యింట యతియును గలిగియుండు నని తెలియునది. ర్ం 

తోదకవృ_త్తము. 

చెలువుగం బువ్వులు 9 చీరుటకంశుకా 
బభొలు పుం గన్లవ $ మూయుటకంజుక్షా 

నలు వగు నీయమశనస్క_ పథం బే 

సులభము నాఖ్యము $ సూతు్మము వత్సా, రం 
టీ. వత్సా = బిడ్డా - వానుమంతుడ్యా చెలువుగక్ ౨ పాంక 

ముగా, పువ్వులు చీరుటకంకుక = పూలను గోయుటకం పెను, పూలు = ఫో 
పుగక = చక్కు_గా, కన్ష్నవక మూయుటకం కుక్ జ కన్నులను ఆంటిని 
మొగుడ్చుటకం కొను, నలువు అగు = ఒవ్బీదమెన, ఈయమనస్క_ పథం బే= 
ఈ రాజయోగమార్లమే నులభము = సుఖముగా పొందందగనది సౌఖ్య 
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ము ఆ సుకరమైనది, నూ మము = మిక్కీ_లి చులుకనయినది - ఆత్మ యిది 

అనాత్మ యది అని వివేచించి యెజింగినవారికి అమనస్క్యోగము మిక్కి 

లియు ఈలభమయిన దనుట - అది తెలియనివారికే మహాకస్ట్ర మని 

భావము. తోదకనృ త్తమునకు - “సలలిత తోదక సామజవిశాం ! తులను 

నజాయలC 4 దోదకవృ త్తం | బలవడు. గేతవరాసుర కాస్ట్రో! జె ప్రలనవ కోళ్ల 

రఈసాస్థలవాసా 1 అనంగా - నృ జు జ య, గణములును ఎనిమిదవ 

యింట యతియు నని తెలియునది. తౌ. సుగమము. ళో 

తోటకవృ త్తము. 

అమృతంబు సుఖంబుగ $ నానినయ 

ట్టమనన్కము6 బూని య$ేహర్నిశముక్ 

సనుతం దను. గన్హను $ సజ్ఞను న 

య్య మృ తాంగన చేకొను శే నందముగాన్. ర 

టీ. అమృతంబు = సుధను, నుఖంబుగక, ఆనినయట్లు = (తాగిన, 

యట్లు అమనన్మ్క_ముక్ = రాజయోగమును, పూని = ధరించి అవార్ని 

శముడ్ = రేయుంబవలును, సమతక్ = అభేదముూగా, తన్నుక = "జీవ 

లాళ్షు యగు తన్ను, కన్టొను 'నజ్జనుక్. = చూచునట్టి సత్చురుషుని-బవ్మా 

విదుం జయినవానిననుట, ఆ + అమృతాంగన = ఆ ము క్రికాంత, అంద 

మ-గాకొ ేకొనుక్ = పరిగహించును - ముక్తి (పయత్నము లేకయొ 

కలుగు ననుట. 

తా. అమృతమును (చావినట్లు కేయుంబవలును అమనస్కయోగ 

మును బూని తన్ను నఖ్లేద బుద్ధితో గనుంగొనుచుండు (బవ్మావిదునికి 

ముక్తి తనంతట నే సుఖముగా గలుగుచున్నదది. 

సీ పాలు బాలం (గోలం శ జాలునే తగ నాల 

పొదుళలసలం బిణుదులు శ వాదలుచున్న 
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లోపలి రస మాన శ నోపునే యిల గోతి 

నారికేళఫలంబు. శ శేరి కన్న 

శాంపార రతులచే * సుఖయింప నేర్చునే 

హండుండు మటి రంభ శేసరస నున్న. 

దనమోముసాగసు గశన్హాను నె పుట్టంధుండు 

మించుటద్దంబు చేశ నుంచుకొన్నం 

కే, గలుగునే నిత్యనిర్శ్మలాశఖండనుఖము 

నలఘుతారక సాంఖ్యయోశే గా(శితులకుం 

ద_త్తదుచితోరుధర్మలశబ్ధతలపగిది 

విలసదమనస్క_యోాగా _ప్రీ$వలనం గాక, రో 

టీ, ఆలపాదుంగులక్ = ఆవులయొక్క పొదుంగులయందు, పిణు 

దులు = గోమారులు, పొదలుచున్నక = మెండుకొనియున్నన్సు తేగక్ =, 

లెస్సగా, పాలు = శ్మీరమునుు చాలలక్ = మిక్కిలి (క్రోలక్ చాలు 

నే _ (తాగ గలుగునా, ఇలక్ = భూమియందు కోంతి, నారిశేశ. 

ఫలంబుక్ = లుంకాయను, చేరి = దస్తఖి, కన్నక్ = చూచినను 

లోపలి రసము. = ఆకాయలోపల నుండెడీ నీళ్ళను ఆననోపునే = _తౌగం 

౫~లుగునాా  మఠటి = వెండియు, వండుండు = పేయి రంభ, సరన 

నున్నక్ = పొంతనే యుండినను, సొంపారక్ = సంతోవము నిండు 

నట్లుగా, రతులచెక్ = రతి క్రీడల చేత, సుఖియింప నేర్చునే = సౌఖ్యము 

పొంద జాలున్యా పుట్టంధుండు = పుట్టు గుడ్డివాయడు, మించుటస్ప౦బుక = 

౫ మెజుంగటద్ద్గమున్కు బేక్ = చేతియందు - ఊంచుకొన్నన్సు తన మోము 

సౌగ్గసుకొ = తన ముఖముయొక్క_ చక్కందనమును, కన్దొనుచే = చూడ. 

, గలండా, తత్త,..గిదిక్ - తత్తత్ = ఆయా యోగములకు - తారక 

సాంఖ్యయోగముల కనుట్క ఉాచిర = తగిన ఉరు ఇ గొప్పలగు, ధర్మ = 

£9 
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ధర్మమలయొక్క; లబ్బతలపగిదిక్ = పొందుటలవ లనే, అలఘు ... 

లకక - అలఘు = గొప్పదియెైన తారక = తారకయోగమును, సాంఖ్య 

యోగ = సాంఖ్య యోగమును ఆ శితులకుక- = ఆ(శయించినవారికి ల 

అనయా అయోగముల నుపానీంచువారికి, నిత్య... సుఖము - నిత్య = 

ఎల్లప్పుడును గలదై, నిర్మల = మలినములేనిదై అఖండ = సంపూర్ణమైన 

సుఖము = (బ్రహ్మానందము, విలసత్ ... గాక - విలసత్ = (పకాళించు 

చున్న అమనస్క_- యోగ = రాజయోగముయొక్క_, ఆ ప్టీవలనక్ కాక = 

పొందుట చేతనే తప్ప, కలుగు నే = కలుగునా - కలుగదనుట. తారక 

సాంఖ్యయోగముల నుపానించు వారికి మనశ్ళుద్ధియు( బర|బవాస్వరాప 

నిర్భయమును గలుగునట్లు అమనస్ము_యోగము గలవారికి నిరవధిక (బ్రహ్మో 

నందము కలుగు నని భావము. 

తౌ, ఆవుల పొదుగులందు తియ్యనిపా లున్నను వానియందు గో 

మారు లున్న యెడల వానిపాలను దూడలు _కౌగలేనట్టును, కోతి టెం 

"కాయను దగ్గటినను డాని లోపలినీటిని (కౌగలేనట్లును, నపుంసకుడు రంభ 
శనదగ్గఆ నున్నను దానితో రతినుఖము ననుభ నింప లేనట్లును, పుట్టు గుడ్డి 
చాడు తనచేత మెజుంగు పెట్టిన యద్ద మును బట్టుకొన్నను వాని మొగము 

సొనను తెలియనట్టున్కు తౌరకయోగమును సాంఖ్యయోగమును నుపాసించు 

వారికి వానివాని ఫలము లగు మనశళ్ళుద్ధి మొదలగునవి మా్యతమే కలుగును 
శాని నిరతిశయ (బ్రహ్మానంద సుఖము గలుగదు. అది వారికి అమనస్క 

యోగము చేతనే కలుగవలయును, ల 3 

తరల. 

స్ఫురిత తారక సాంఖ్యముల్ విను పూర్వపతుము లుత్త మం 
ఎరయంగానమనస్క రారాగమ$నాద్యముంగడువృద్యముం 

బరమగుహ్యూము రాజయోగము $ (బహ్మవిద్యసుహృన్మనో 
వారము శేవలనిక్వికల్పసేమాధి సు మిది మారుతీ. రర 
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టీ. మారుతీ = ఆంజచే మూ వినుము, స్ఫురిత తారకసాంఖ్యముల్ = 

[(పకా+ంచుచున్న తారక సాంఖ్యయోగములు, పూర్వప కములు జ పూర్వ 

పకషములన లె (తోసిపుచ్చందగినవి; అరయంగాక్ ౬ విచారింపలాాా అమన 

స్యుయోగము = రాజయోగము ఉత్హమంబు = (శేస్ట్ర మైనది - నీస్దాంఠ 

మువఠె అంగీకరింప దగినదనుట్క ఇది = ఈ అమనస్క_ యోగము అనా 

ద్యము = ప్రరాతన మైనద్కి కడుక- = మిక్కిలి, వృాద్యము = ఇంపయి 

నద్కి పరమగువ్యాము = మిక్కిలి రవాస్య మైనది రాజయోగము = తౌరక 

సాంఖ్యయోగములకం కు ఎక్కూడయినద్వి (బవ్నావిద్య = (బవ్నాస్టైన 

మయినది నువ్భాత్ మనోవారము = మంచివృాదయము గలవారికి - 

అనంగా (బవ్మావిదు లగువారికి ఇంపయినది; కేవల నిర్వికల్పసమాధిసుమ్ముు ం 

కేవల = పరిశుద్ధమైన, నిర్వికల్ప = చలనరహితమైన, సమాధిసుమ్ము = 

(బవ్మానిస్ట్రచుమా, తరలకు-,పవరర్ముద విరామయు క్షి నభంబులుక్ రస 

జాగములొ కవిజనా శయ పొంది యందముగా మహీం దరలం బగున్” - 

అనగా న్య భ్య ర్క సృ జ్య జ్య గ్య గణములు పండెండవయింట యతి 

యును లక్షణములు. 

తా. ఆంజనేయా తారకయోగమును సాంఖ్యయోగమును నంతా 

బరి గహీంపందగినవి గావు. అమనస్క్యోగమే యు త్తమమయినది గానం 

బరి[గహింపందగినది. ఏలనంగా నిది పురాతనమై పరమగోప్యమై మిక్కిలి 

యింఫుగాను నుండునది. ఇది (బవ్మాజ్షాన మే యగును గనుక (బవ్మావిదు 

అకును రమణీయ మెనది. ఇది శుద్ధంబగ నిర్వికల్పసమాధి యగును జావిరా.రర 

(కాంచపదవృ_త్తము, 

సారపదార్థంబారయు చుం దాశసక లనిగనుములు$ చదివిననై న౯ా 

జారు విశిషపైదారఘునుండె జపములు తపములుశసలిపిననై న౯ 
జ a_ 
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సార సమస్తోదార సుతీర్భా$ చరణము లనిశము $ జరిపిననై న౯ా 

జరవముంజేటాజలనీయో ఫగజ పరమనుఖము$గలుగదువత్సా 

టీ వత్సాజనాయనా, సారపదార్థంబు = స్థీరాంశే మైన పదములం 

దలి అర్థ ఏమను = ముఖ్యసారమైన యభి(పాయము ననుట్క అరయుచుకొ = 

విఛారించుచు తాను, సక లనిగమములు= అన్ని వేదములను చదివిననై నక = 

చడివినప్పటికిని, చారు... ైై--చారు = ఒప్పిదములును, విశిష్ట = |శేస్ట 
ములున్కు అగు ఆచార = ఆచారములచేత - నియతములైన నడవళ్ళ గ్ల చేత 

ననుట ఘనుల డై ఆ గ పాటం జపములు = = (యతి మొదలగు 

మంత్రముల) జపములన్కు తపము = కృచ్చ బాం దాయాది తపన్సు 

లను సలిపీననైనక్ = చేసినప్పటికి, స్థార...రణమయులు - స్సార = 

విశేషించినవై న్స సమస్త ఊదారతీర్థ ఆచరణములు = అన్ని గొప్పతీర్థ 

యాత్రలను అనిశముక్ = ఎల్లప్పుడును జరిపీిన్ననైనక్ = చేసినప్పటికిని, 

గారవముక్ = గొప్పతనము, చేకూఆయంగక్ = ఒనగూడునట్లు గా, ఈ 

రోగజపరమసుఖము = ఈ అమనస్మ్క_యోగమువలన పుట్టు నిరతిశయమైన' 

(బహ్మానందము, కలుగదు = ఈ యోగమువలని సుఖమె యా వేచాధ్యయ. 

నాదు లన్నిటికం కును గొప్పది యని భావము. (కాంచపదవృ _ల్టేమునక్షు' 

“పాంచితలీలక్. శంకరనంది*_పకటితవిరతులు + భమసనభ చాన్యల్ | (కాం 

చపదీవృ_ల్రేమనం జెన్నా+ఃరంగం బలుకుదు రిలం + గవివరు. శెల్లక” 

అనలా భమ, స్కృ భభ, న్య నన య్య గణములును (పతిపాదంబున 

పదునొకండవ యింటను అవల తొమ్మివవయింటను శరెండేసియతులును 

నుండవలయును. | 

_... శా. సమ స్తవేదములన్కు ఊరక కాక్క ముఖ్యతాత్పర్యవిచారము. 

“సేయుచు నే చడివినను, మికిృ్నాలి "మేలయిన యాబారములతో జపఠపము 

'లొచరించినన్సు నమ 'స్తము లయిన గొప్పతీర్థయ్యాతలను నిరంతరము చేసీనను? 



పద్య-ర౭. ] టీ కా తాత్సర్యవి శేషార్థసహితము, 778 

ఈ యమన స్య- యోగము ననుష్టించుటనలనం గలుగునట్టి పరమానంద ము 

కలుగదు. దీనివలనిబహో నంద మే మిక్కిలి గొప్పది, 

చే. అటు గావున బరమరశహస్య మెన 
C౧ రా 

విలసదమనస్క్యయాగంబు $ విస్టరించి 

నీ కెతింగింతు విమలపిగవేకయు క్త. 

సూతయ్మదృష్టిని గను ముతిశసుకరము గను, రో౬. 

టీ, అట్లు గావునక్ = అట్టు (బ్రహానందము ఆమనస్క_యోగముచే 

త నేతప్ప లభింపదు గనుక, పరమరవాస్యమైన = మిక్కి_-లియు గోహ్యమైన, 
విలసత్ అమనస్క_యోగంబుక్ - = (పకాళించుచున్న రాజియోగమున్సు 

శు_స్పరించి, నీకోక, ఎలిణింతును, విమల... దృష్ట్రిక - విమల = నిర్జల 

మెన, వివేకయు క్ష = జ్ఞానముతో గూడిన, సూమ్మద్భృష్టిక = నూకు 

మైన (లోపలి) చూఫువేత్క అతి సుకరముగను = మిక్కిలి సులువుగా, 

జనుము = తెలిసికొనుము. 

తా. అమనస్మ_యోగము చేతనే కాక, తక్కిన విధముల (బహ్మొనం 

దము లభింపదు గనుక, పరమగోప్యమైన యా రాజయోగమును నీకో సవి 

సృరముగాం చెలుపుచున్నాను. దానిని నిర్భలమై నూకతుుమయిన జ్ఞాన 

వృష్టి చేత మిక్కిలి సులభముగా చెలిసికొనుము. రో=_ 

పంచచామరము. 

మనంబె స్థూలసూక్షుముల్ (ప్రీమాతృమా సమేయముల్ 
మనంబె కామ రాగరోషశ$వుత్పరాదివృత్తులుక 

మనంబె సర్వధర్శముల్ మ$నంబె బంధ మోతు.ముల్ 

మనంబె దృశ్య మంతయుం (గశమంబుచే నెజింగినన్. ర౭ 

ట్ర్, స్థూలనూత్మముల్ = పృథివి వొందలయిన న్థూల[దవ్యములును 

పరమాణువు మొదలయిన నూకు దవ్యములు నన్నియున్కు (పమాతృమౌాన 
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మేయముల్ - [పమాతృ = (పమాణముల చేత వస్తునిర్ణయము వేయువాం 
డున్కు మాన = (ప్రమాణమును - వస్తునిర్భ్ణయమున కయిన సాధన మనుట _ 
చర్శనమని ఫావమును - మేయముల్ = (ప మేయముల్ - నిర్ణయింపం 

చగిన వస్తువులును - అనలా ఘటపటాదె దృశ్యములును, నునంబె = 

మనస్సే యగును కామ... -వృత్తులుక. - కామ = కోరికయును, రాగ ఇ 
(ఇం[దియములకు అనుకూల వస్తు లాభమువలనం గలుగునట్టి) (పీతియు, 
రోష = ((పతికూల పదార్థ లాభమువలన. గలుగు) ద్వేషమును, మత్సర 

(ప రులసంపద లకు) చూవోపకుండుటయును, ఆది = మొదలగు వృత్తు 

లును మనంబే = మనస్సే యగును సర్వధర్శముల్ = (వర్షా శమములకుం 
దగినవికాని మజీయు నాయా యో-గాద్యనుస్టానములకుం దగినవికాని.యగు 
ఆయా ధర్మములు అన్నియును మనం బే=మన సె, బంధమోక్షముల్ = 
(పారజ్ధరూపబంధ ములును, ఆ బంధముయొక్క_ విముక్తయునుు మనంజ్కె 
దృశ్య మంతయుక- = నానా నామరూపముల వేత. గనంబడుచున్న య 
(పపంచ మంతయును, (కమంబుే౯ = పరామర్శించు (క్రమము చేత _ 

(కమము౫ా పరిశీలించి యనుట ఎటింగిన్్ = తెలిసికొన్న చో, మనంబెజ: 

మనస్సే యగును - అనగా స్థూల సూత్మది (దవ్యములును, కామరాగాది. 

వృత్తులును, ధర్మ్మములును, బంధమునుు మోక్షమును దృశ్య ంబగు జగ తం 
త్రయున్కు దగిన (కమమునః బరిశీలించి చూడంగా మనే సె యగును గాని 
మజీయొక్క-టి గాదనుట _ ఇవన్ని యును మనః॥కల్పితమే కాని పరమార్థ 
ము శా వేని భావము, రజ 

శే, సర్వసంసారమును మానీనమున నొడను 
సర్భసంసారమును మానశేసమున నుండు 

సర్వసంసారమును మానశేసమున నడం 
సర్వసంసారమును మానేనంజె యగును, ర 
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ట్, సర్వసంసారమును = సమ స్తవిధము అయిన పుతకళ తాది 
రూపమగు సంసారము, మానసమునకొ = మనస్సునందే, ఒదవుక్ = 
ఫుట్టును; సర్వసంసారమును, మానసమునకొ = మనస్సునం దే, ఉండును = 
(ప్రవ ర్తించుచుండున్యా సర్వ సంసారమును మానసమునక్ = మనస్సునం టె? 
అడంగుక్ = లయించును - నళించు ననుట, కాంబట్టి సర్వసంసారమును, 

జననమరణ పుుతమి తాదిరూప మైన సకలవిధ సంసారమును, మానసంపె= 
మనస్సే అగున్వు సంసారమును బుట్టంచునదియు సెంచునదియు అడం 
శీంచునదియు మనస్సే, సంసారమే మనస్సు అని తార్పర్య ము. తా 

వ. అది యొ ట్రం కని, ర౯ా 
ట్ర్. మనస్సే సమస్తమునకు గారణ మగుట యెటనలాా. 

చ. మనను సుము_ప్రియం దెనసిశ్నమగ్గిననేమియు. దోంపకుండున 
మున మటు మెలుకొన్నను స$మ_స్తజగంబులు గల్టితోంచు నీ 
ఫఘ నతరబంధ మోకీనుయక$ కారణ కార్యము లెల్లం చానమై 
యనిశము లో వెలిందిరుగుశ నారయ నెమ్మన మట్లుగావునన్. 

టీ. ఆరయక్ = పరిశీలింపలా) మనసు ) నుషు పియందుకొ = 
గాఢనిదయందు ఎనసీ = పొంది, [మగ్గినక = నళింపరగానే _ లయిం. 

పంగాననుట్య ఏమియుంక్ = ఏవిషవయమును, తోంపకుండును, అమ్మన ము ఆ 
అట్టు లయించిన యా మనస్సు, అటు మేలుకొన్న౯ = వీదప మేలుకిొనల 
గానే, సమ సజగంబులు = ఎల లోకములును, కలి = పుటి, తోంచును = చి య O ౬ 

శనంబడును, అట్టు గావునక్ = అట్లు 'కాంబట్టి, నునన్సు మేలుకొన్ననే 
సమ _స్తవివయములున్కు లేకున్న నొక్క_టియు లేకుండుటను బట్టి యనుట్క 
ఈ... లెల్లక = ఈ = ఈ చెప్పంబడిన, ఘనతర = మిక్కిలి గొప్పవి 

యొన బంధ = ఆరోపముయొకొ_ యు మోకు = అపవాదముధొక a= 

రయ్యు వయ = స్వరూపమైన, కారణ = కారణభూతమగు సుహు ప్రియ 
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కార్యములు = కార్యభూతములయిన జా[గత్తును 'న్వప్ప మును ఎలక్ ణు 

'అన్ని యును, తానేయె = తానెయయి, అనిశముక్ = ఎప్పుడును, చెమ్మ 

నయ = మనస్సు, లోక్ = అంతర్భుఖమందు - అనలగా మహి కారణా 

'వీతావన స్థయందు- (పజ్ఞారూపమై, "వెలిక = వెలుపల - బహిర్ముఖమ్ములెన 

జాగక్ళ ప్టహ్పయమలందు మనోరూపమై, తిరుగుక = సంచరించును. 

తా. మనస్సే సమస్త మని చెప్పితినిగచా ! అది యొట్లనిన గాభ 

'న్మిదను బెందినపుడు, జగ త్తంతయుం దోంపక నళించినదగును. ఆ మనస్సె 

"శటాలున "మేలుకొనెనా యన్ని జగములు పుట్టి కనంబడుచుండును. ఇట్టు 

-చునస్సు చేత నే యన్నియు6 గనంబడుటవలనను, అది మటింగినపు డన్నియు 

మాయమగుటవలనను, బంవరూపములుగను మోతృతరూపములుగను నున్న 

. శారణములును -గార్యములు నన్నియు. చానే యె యామనస్సు లోపల 

అంతేర్భుఖమై (ుజ్ఞారూాపముగను, వెలుపల బహిర్ముఖమై మనోరాపము 

గను (గుమ్మురుచున్నదది. Xo 

వ. మజియు నమ్మనంబు కార్యా కారం బై సంక ల్పంబు సం 

సారంబు సర్వవాసనామయంబు బంధమోాతకంబు నన 
నొప్పు గారణా కారం బె యవిద్య (పకృతి యజడానంబు 0 డు 
మాయ యనం దనరు నట్టినాననంబు లేమియ యమన 
స్కం బ ట్రగుటం జేసి, 2౫౧ 

టీ, మజియుక్ = వెండియు అమ శ్రైనంబు = ఆ మనస్సు, కార్య 
ఆకారంబై = కార్యభూరతమగు (ప్రపంచము రూపమై సంకల్చ్పంబు = నం 

కల్పమనియు సంసారంబు = సంసారమనియు, సకల వాసనామయంబు= 

(నక లవాసగనారూప మైన దనియు బంధమోక్షకంబును = బంధమోకు 

న్వరూపమైనదనియు, అనక = అనునట్లు, ఒప్పును, కారణ ఆకారంబై = 

నుమ పగూపమై అవిద్య = అవిద్య యనియు, (పకృతి = (పకృతి 
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యనియు, అజ్ఞానంబు = అజ్ఞాన మనియు, మాయ = మాయ యనియు, 

అనం దనరుక్ = అనుటకు ఒప్పియుండును; అట్టి మానసంబు = కార్య 

కారణరూపమైన యామనస్సు, లేమియు = లేకపోవుటయె అమనస్క_౦ 

బు = అమనస్క్యయోగముు అ ట్రగుటంకేసి = మనస్సు లేక పోవుటయె 

అమనస్మ_యోగ మగణటవలన, 

li 

తా. ఆ మనస్సు కార్యంబగు (ప పపంచమురూప మై సంకల్పము సంసా 

రమ నర్వవాసనామయము బంధమోతక మని 'చెప్పణడుచుండును. 
అదియే కారణంబగు సుషు_వ్రీరూపమై అవిద్య (పకృతి అజ్ఞానము మాయ 

యని చెప్పంబడుచుండును. కార్య కారణరూాప మైన యా మనన్సు లేక 

పోవుటయే ఆఅమనస్క_ యా మగును. ౧ 

నీ, ఆరోవితభుజంగ శ మమరం గన్పట్టునే 
స్ఫురదధిష్టానరశేజ్ఞువును గనిన 

నారోపీ పితమనుష్యుం శీ డలరం జూపట్టునే 

భువి నధిష్టాన దా$రువును గనిన 
నారోవితోదకం 4 బరయంగం దోయనే 

క నదధిస్థానార్మ_$కరము గసిన 

నారోపితాచ్చఠాశప్యము లకు మగునె య 

ధిఫ్థూన మైనశుశ కి కికను గనినం 

శే. దలయప నారోవితాసితశత్వంబు మరల 

గాననగునె యధిషానశఖంబు గనినం 

"దెలియ నారోవితమనయబు $ దృశ్య మగునె 

తగ నధిస్థానపూర్ణ తశ త్త (మును గనిన, ౫9 

ట్రీ, స్ఫుర...వుక్ - స్ఫురత్ = కదలుచున్న, అధిష్టాన = (సర్ప 

ఇభాంతికి) నివాసమైన, రజ్జువుక్ = ((తౌటిన్సి కనినక్ = చూవెనేని - 
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ఇది (తొడని 'తెలిసికొనెనేని ఆరోపిత భుజంగము = (ఆ తాటియందు 

_కాంతిచేక) కల్ప్చింపంబడిన సర్పము, అమరక్ = పొందుపడునట్టు, 
కన్పట్టు నీ = అగపడునా - అగపడదనుటృ భువిక్ = భూమియందు 

అధిస్టాన = ( పురుష భ్రాంతికి) పట్టయిన్క దారునవుకొ = స్థాణువును - 

(మోడుననుట్య కనినక్ = చూచినయెడల - ఇది (మో డని తెలిసీనప్ప 

డనుట్క ఆరోపితమనుష్యుండు = (దానియందు) మోపంబడిన పురుషుడు 

అలర౯ = లెస్సగా చూపట్టునే = చూపట్టం డనుట _ కనత్...కర 

మక్ - కనత్ = (ప్రకాశించుచున్న, అధిస్టాన = (జల థాంతికి) ఆధార 

మైన అర్భ_కరముక్ జా సూర్యకిర ణమును, కనినక్ == చూచినయెడల, 

ఆరోపిత ఉఊదకంబు ఇదానియందు (భమించిన జలము - అనయా ఎండ 

మావులు, ఆఅరయంగక = పరిశీలింపలా, తోంచునే = తోంపదనుట్వ 

అధిష్టానమైన = (రజత్యభమమునకు) పట్టయిను శో కకక = ముళల్తెఫుం 

జిప్పను, కనినక = చూచినయెడల, ఆరోవీత = దానియందు కల్పింపం 
బడీన్క అచ్చ = స్వచ్చమైన, రాహ్యము= వెండి, లక్ష్య మగు నే = చూడం. 

బడునా - చూడంబడదనుట,; అధిస్థానఖంబు గనినక్ = ముఖ్యమైన ఆకా 

శమును జూచినఫుడు, తలంపక్ = ఊహింపంగ్యా ఆరోవిత అనితత్వంబు= 

ఆ ధ్యానింపంబడిన నీలవర్ల మును మరలక = తీరుగ, కాననగునే = 

చూడంగలుగునా, తగక్ = ఒప్పునట్టు, అధిస్థాన పూర్ణత _త్స్వముక్ = 

సమ స్త భాంతిజనిత |పపంచమునకు ముఖ్యా భారమై అఖండమై యున్న పర 

(బవ్నామును, “తెలియక = ఎజులంబడునట్లు, కనినక్ =చూచినయెడల, ఆ 

రోపితమనంబు = దానియందు తోంచుచున్న మనస్సు, దృశ్యమగు నే 
కనంబడునా ! కనంబడ దనుట. 

# 
i) 

| / 
ల mn / 

శా. చీకటియందు సర్ప మని (భమించి యది (తా డని తెలిసిన 

పిదప నా సర్పము కనంబడకపోవును. దొంగ యని (భమించి యది. వట్టి 
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(మోడని యేర్పడంగా నే మనుష్యుడు కనంబడకపోవును. సూర్యకిరణము 
లను జల మని (భమించి యది యెొండమావు లని తెలియలాే యాజలము 
మాయమగును. ముత్తెపుంజిప్పను జూచి వెండి యని తలంచి యది చీప్పయని 
కనుగొనయగానే యావెండి లేకపోవును. ఆకాశమును నల్ల నిర ౦గుగా 
(శ్రమించి యది నిర్భల మైనదని తెలిసినపీద ప నారంగు తోంపకపోవును. 
ఇక్లే సమ స్ప పపంచమునకును అధి స్థానమై యఖండమై యున్న పర బవ్మా 

ము దర్శింపంగలిగినపుడు కల్పితమైన మనస్సు తోంపక లయింపలాా నప్పు 
డంతటను పరబవ్మామే చూపట్టుచుండును. ౫౨ 

వ, అది యె ట్లనిన వినుము సాధనచతుష్టయనంప _త్తీపూర్వ 
కంబుగాం బూర్షాథికారి వై యున్నసమయంబున సాధి 
పానచిదాభానుండ వె ననీకు నావరణంబు ౨ నచతుర్విం 
న్ధత్రి త త్వాత్మక పంచకోశంబుల వేళ్వేజ విభజించి నేతి 
నేతి యనువముహావాక్యంబు చెప్పినవిధంబున శేను గా నని 
నిషేధించి కేవలకూటన చెలేన్యమా[ తుండ నతి నని థి ర్ల యి 

తెలిసి యంతట నీ పకారంబున చేవ తిర్యబ్ననుప్యాది సర్వ 
భూతంబులం బంచకోళంబులం బంచమహాభూతంబుల 
నొక్క వెట్ట నిరాకరించి యచ్చటం బర(బహ్మ చైతన్యం 
బుండ భావించి, యామోం౭దటం ద్భంపదాహాంపదాత పద 
_పజ్ఞాన పద లవ నార వ్య గాత్యండ నై ననేన శరన 
(బహ్మపద ల మ్యూర్థభూత పరమాత్సుండ ననియుం దత్స $ 
జ్ఞానానంద స్వరూప పరమాత్ముండ సచ్చిదానంద లకుణ, 
(పత్యగాత్ముండ వైన నేననియుని ట్లన్యాన్యాఖండసమర 
సైక్యం బనుభవించి నిరావరణాధిష్టాన పరిపూరాద్వితీయ 
శంద్దవె తన్య(పకాశమా(తుండ వై (పకాశించు నీకుం థి యా 
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[బచండవమూారాండున కంధకారంబు గనుపట్టని తెజంగున 
సర్వ కారణ కా ర్యాత్మకం బై న మనంబు గలుగదు, రజ్జ్యా 
రోపితసర్పంబు గని యిది సర్పంబు గాదని తన్నిరసనంబు 

గావించి మజి యిది రజ్జు వని విధించి యియ్యధిషస్టానంబు 

నెటింగిన పిమ్ముటం గల్పితభుజంగం బభావంఖై_ రజ్ఞునా 

(తంబు "శేవించు తెజంగున శరీర త్రయం బాత గాదని 

కడ డోచి యాతరమా(త్రుండ వై ననీకు మనంబు లేదు; 
మజియును. 29 

జీ, అది = ఆమనన్సు కన(బడకపోవుట, ఎట్టనినక్ వినుము, 

సాధ ,..బుగాక్ - సాధనచతుషస్టయ = (నిత్యానిత్య వస్తువివేకము ఇవీ 

ము (తార్థ ఫలభోగవిరాగము, శమాదివట్క- సంపత్తి, మముక్షత్వమ అను), 

నాలుగు విధము లైన సాధనములయొక్క, సంపత్తి పూర్య్ణకంబుగాక్ = 

పెంపును మున్నిడుకొని _ ఈ నాలుగు సాధనములను సంపూర్ణముగా 

ముందు సంతరించుకొని యనుట, పూర్ణ + అధికారిని ఇ జ్ఞానమునకు6 

ఖరిపూర్మ మైన యధికారము గలవాండవు - ద్హానోపదేశమునకు వలయు లక్ష 

కాము లన్ని యును గలవాండవనుట, బ్య ఉన్న సమయంబున, స్నా... 

భాసుడవుాస్వ అధిస్థాన = తనకు తానే ఆధారమైన, చిత్ = (బవా @ 

జ్ఞానముయొక్క_, ఆఫానుండవు = (పతిబింబమా(తుండవు - అనలా అట్టె 

జీవుండవు, ఐననీకుక, ఆవరణంబులైన = చుట్టు (కమ్మియుండునవి 

యగు, చతుర్వింశతి త త్వాత్మక = ఇరువదినాలుగు త_్హ్యములే రూపము 

గాం గల, పంశకోళంబులక్ =అన్న మయము మొద శై నపంచకోశ యులను 

వేక్వేజకా = (పత్వ్యేకమగా, విభజించి = విభాగించి, నేతి నేతి అను 

మహావాక్యంబు = (ఇరువది నాలుగు త్త (మలనముయ మైన పంచకోళా. 

చలు నీవు కాదు కా దనెడు వేదాంతమహావాక్యము, ెన్ప్చిన విధం 
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బునక్ = (గతిపాదించిన (పకారమున్య ఏను కాను అని = పంచకోశా 
దులు నేను గానని, నిషేధించి కేవల... “మాతుండను - కేవల = శుద్దమెన్క 
కూటస్థ = (త్య గాత్మయొక్క, చైతన్య మాతుండక్ = చేతన న్యా 
పడను - నిర్వి శేవచిన్మాతు(డ ననుట్క ఐతిని అని, తెలిసి అంకటకా 
వీదప ) ఈపకారంబునక్్, దేవతిర్యబ్మ షాది సర్వభూతంబులక్షా = = 

బవకలు పశుపయ్యోదులు మనుష్యులు మొదలయిన సకలజీవులన్సు పంచక్షో 
శంబులక్' = ఐదు కోళములను, పంచ మహాభూతంబులక్ = పృథివి మొద 
లైన యెదు మహాభూతములను, ఒక క పెట్టక = ఒకసారిగా, నిరాక 

రించి = = (తోని, అచ్చటక్. = ఆ దేవశాది శరీరమల యందు ; పర్యబవ్నా 
వైతన్యంబు = పరమాత్శస్వరూపము, ఉండక = ఉండునట్లు భావించి, 
ఆ మిందటకా, త్వం.. - తుండను _ త్వంపద = నీవను శబ్దము, ఆవాం 
 పద=ేనను శబ్లము, ) ఆత్మపద = తౌ నను శబ్దమ్యు (పజ్ఞానపద = చిచ్చ 
దము, లక్యూర్థభూత = ఈకశబ్దములకు వాచ్యార్థ మును బరిర్యజిపంగా( 

గలిగిన లమ్యార్థ మైనట్టి, (పత్య-గాత్ముండను = కూటస్థు (డను ఐఏన్క నేను = 
చేసే రత్ప.. .మాతుు(డల్ - తత్పద = “ఠత్ త్వ సని? అను వాక్యమం 
దలి “తత్” అనుపదమునకు, (బవా పన = (బవ్మాశబ్దమనకును, లత్యార్థ 
భూత్ = లక్యూర్గ మయిన, పరమాతు డక్ = ప పర(బహ్మమును, అనియా 
తత్. - మాతుషుండ - తత్ = అట్టె, సత్య = స్మదూపచయ్యు కాన = = చిదూ 
పము, అఆనందస్వరూప = నుఖస్వరూపము, గల, పరమాత్ముండ జ పర 
(బవ్మామే, సచ్చిదానంద లక్షణ (పత్యగాతు శండక్ = సదాపమును 
చి దూపమును నుఖస్యరూపమును లషణములుగాం గల కూటస్థు (డన, ఐన, 
సు అనియుక్క్ ఇట్టు, అన్యో,. - క్యంబు---అన్యోన్య = ఇందు వై చెత 
న్యమయులును) “పరస్పరము (అనులోమ విలోమములు) “గా అఖండ = సమ 
తమైన సమరస = భేదములేని, ఐక్య్యంబు = ఏకత్వమును - ఒక్కు_.టిగాం 
చూడికనుు అనుభవించి = పరమాత్మయే (ప్రత్య గాత్మగను (పత్యశాత్మయే 
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అబు 
“పరమాత్మగను ఐక్యమును అనుభవించి యనుట నిరా,..మ్మాతుండవె 

సూ 

నిరావరణ = పూర _క్రమ్నులైన ఆవరణములు లేనిదియు, అధిష్టాన = 

సమస్తమునకు ముఖ్యా ధార మైనదియు, పరిపూర్ణ = అంతటను నిండినదియు, 

అద్వితీయ = తనకంు రెండవది లేనిడియు, శుద్ధ = నిర్జల మైనదియు, 
-అగు, చె ళ6న్య(పకాళమాతుండ వై = (పజ్ఞానరూ పుండగు పరమాత్మవైై 

[(పకాశించు నీక్రక = 'వెలుగచున్నటి నీకో (పచండమారాండునకుక జ 

మిక్కిలి తీక్షము౫ా నున్న సూర్యునక్కు అంధకారము = వీళటి, కను 

"పట్టని "తెజంగునక్ = అగపడని విధమున, సర్వకారణ కా ర్యాత్మకంబు - 

సర్వ = సమ స్తములైన్క కారణ = కాన క ర్మేం్యదియములును, కార్య 

వాని వ్యాపారములును ఆకక ౦బు = స్వరూపము గాల గల, మనంబు 

మనస్సు, కలుగదు = ఉండదు, రజ్జు + ఆరోపిత సర్పంబుక్ = (తాటి 

యందు గల్పింపంబడినపామును, కని = చూచి ఇది సర్బంబు కాదు అని, 

'తన్నిరసనంబు = దానిని (అది సర్ప మనుటను) నిరాకరించుటను _ 
వదలుటను, కావించి = చేసి మటీ = వీమ్మట, ఇది, రజ్జువు = (తాడు, 

అన్సి విధించి = నిశ్చయించి ఆ యధిస్టైానంబుక్ = ఆ సర్ప భాంతికి ఆధా 

'ర మయిన యా (తౌటిన్సి ఎతీంగిన వీమ్మటక్ = తెలిసినపిదప, కల్పిత 

భుజంగం౦బు = ఆరోపితమైన సర్పము, అభావంబై = కనంబడని దై, రజ్జు 

మ్యాతంబు = (తౌడుమ్మాతమె శేషించు తెఆంగునక్ = మిగిలినట్టు, శరీర 

4తీయంబు = స్థూల నూకు కారణ శరీరములు మూడును, ఆక్క = 

(దవ్మామ కాదని, కడందోచి = తొలంగించి, ఆక్కమాతుండవు=[బవ్మా 

స్యరూపివి, ఐన, నీకుకొ మనంబు = సంశ యాళ్ళక మైన మనస్సు, లేదు, 

యుటియును. 

తా. ఆ మనస్సు లేకపోవువిధమును చెప్పుచున్నాను వినుము. మొ 

భట నీవు సాధనచతుస్థయము ననుష్టింపవలయును. దానివలన నీకు జ్ఞానోప 

ఢేశ మునకు బూర్జ మైన యధికారము గలుగుచున్నది. సమ _స్తమనందు 
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అధిస్థానము (బ్రవ్యాముగచా! ఆ(బవ్నాజ్ఞానమునకు. (బతిబింబముగా6 దోచు 

జీవుడ వని కడా నీ వున్నావు - జ్ఞానమునకు. బూర్జాధికారి వైనసమ 

యమందు, ఇట్టిజీవుండ వైన నిన్ను. (గమ్మియున్న యావరణము లన్నియు. 

దొలగగా నప్పుడు “నేతి నత్తి” అను వేదాంత వాక్యమచొప్పున6 జతు 

ర్వింశతిత ల్హ్వరూపము లయిన అన్నమయాది పంచకోశములను వేజంపజచి 

శ్రిన్సి యవి నీవుగా దని నిషేధించి “చేను నిర్వి కేవ కూటస్థచిన్నా కుడ 

నయితి” నని తెలిసికొాందువు. అప్పుడు నీక గోచరించుచున్న దేవతిర్యబ్బ 

నుష్యాదు లగు జీవులును పంచకోశములును పంచమవోభూతములును మిథ్య 

లని యొక్ళు_తూరిగా నిరాకరించి వాని యందంతటను పర(బక్మూమే యున్న 

దని భావింతువు. పిమ్మట నీవి “నేను “తాను” “చిత్తు” అను పదములకు 

వాచ్యార్థయును విడిచి ల గ్రర్సమైయున్న (సత్య గాత యగ నీవే “ఠత్* 

“బహ” మను శబ్బములకు లమ్యార్ల మగు పరమాత్ముండవనియు, సత్యజ్ఞానా 

నందరూపు.డైన యా పరమాత్మ: డే సచ్చిదానందరూపుం డగు (పత్యగా 

త్నుండ నైన నేననియును బెలియుదువు, ఇట్లు (ప్రత్య గాత్మయే పరమా 

శ్నుండు గాను, పరమాత్ముండే (పత్యగాత్మగాను, నిద్దజకుం గల మైక్యమును 

-శలియుకేకాక యనుభవింతువు. అప్పుడు నీవు ఆవరణములన్ని యు 

దొలయి, సర్వాధారమై పరిపూర్శమై యఖండ మైన క్షానస్వరూప మైన శుద్ధ 

పర్యబవ్మాముణా వెలుంగు చుందువు. మిడిమిడి గాయంచున్న నూర్యునకు€ 

జీశటి కనంబడని విధమును అట్లు శుద్ధ బవ్మాం బె (ప్రకాశించుచున్న నికో 

కారణ కార్యాత్శక ౦ బగు మనస్సు గలుగ నేరదు. | తొటియందు సర్ప ము 

శ్నదని చూచ్చి యది సర్పము గాదని నిషేధించి, [తాడేయని నిశ్చయించి, 

యాతాటిని టెలిసికొన్నవీదప అందు గల్పిక మై యు౩డిన నర్పమయు లేక 

బోయి (తాడుమా[తమే మిగిలి యుండును 
దా! అసే శరీర్యతయ మే యాక్మ 

యని [భమించి, పిదప నాల్మ -గావని నిరసించి, పీదప దాని కధిస్టానమైన 
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(బ్రవ్మాము "నితీంగిన పుడు (బవ్మాన్యూతుండ వయి నీవు మిగులుదువు, గావున 

నీకు మనస్సు కలుగ నేరదు. ఇదియే మనస్సు లేకపోవువిధము, x3 

క లో భితస్వాధిష్టానచి 

దాభానుఃడ వై ననీకు ఈ నఖలము. దోంచుక్ 

శోభిత కేవల నిత్య ని 

రాభాసుండ వైన దృశ్య శీముంతయు నడలసన్, యర 

టీ. లోభి...ఫాసుండవు--లోఖిత = మిక్కిలి యాళింపయడిన) 

న్వ = తనకు - (పత్యక్కు_నకు భిన్నుండుగాని పరమాత్మున కనుట్క అధి 

ఫైన = ఆశ్రయమైన, చిత్ = జ్ఞానముయొక్క, ఆభాసుండవు = (ప్రతి 

బింబభూతుడవ్కు ఐనకొ = అయితివేనిి నీకు, ,అఖిలయుక్ = సమస్త 

మును - లోపలి వెలుపలి (పపంచమంతయునుు, తోంచుకా = కనంబడును-_ 
అనలా నీవు జీవభావము గలవాండ 'వయితివేని నీకు (బపంచమంతయుల 

దోంచుచుండు నని భావము. శోభిత... ఖానుండవు- శోభిత = ఒజప్పుచున్న 

దియుు కేనల = ముఖ్యమైనదియు నిత్య = నిత్యమైనదియు, అగు, నిరా 

భాసుండవు = |పతివింబముూగాని కాటస్థృండవు, ఐనక్ = అయితివేన్సి 

దృశ్యమంతయుక్ = లోపలను వెలుపలను గోచరించుచుండు (పపంచ 

మంతయును ఆడంగుక్ = నళించును - కనంబడక పోవును. 

తా. నీవు పరమాత్ముండవు. నీ కధిస్థానమైన జ్ఞానమునకు (బతిబింబము, 

జీవుండు. అట్టి జీవభావమును నీవు నోరితివా యో పపంచ. మంతయు నీకు, 

గనంబడుచుండును. అట్టి పతివింబ మగు జీవుండవు గాక నిత్యమై కేవలమై. 

యొప్పు హటస్థండ వైతివా యీ(ప్రపంచ మంతయు. గనంబడకపోవుపీ, 
క. కను మూసినం గనుం బెజుచిన 

ఫఘనసచ్చిత్సుఖమయాత్తుం. $ గనుంగొనకున్నం 
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ను మూసిన గను. దెజచినం 

గనయుడు వెలిలో మనోవి$కారమె వత్సా. AX 

టీ, వత్చా = కుమారా, కను మూసీనక్ = సుషు ప్త్యవస్థయం 

దనుట కను తెజచినక్ = జ్యాగదవస్థ మందు, ఘన సత్ చిక్ సుఖమయ 

అక్ముక్ = గొప్పు నచ్చి దానందస్వరయాపం బగు పర బన్మాయును కను 

గొనకున్నక్ = చూడకున్న చో, కనుమూనెనను, కను చెజిచినను, వెలి 

వలుపలను, లోక్ = లోపలను, మనోవికారమె = మనస్సుయొక విక విక 

ల్సమే, కనబడును. 

తా. కన్ను మూసి సుషు ప్రియం దున్న ప్రుశుశగాన్కి కన్ను బెంచి 

“సులుకొని యున్న పుడు గాని, సచ్చిదానంద స్వరూపుడగు (బన్నాము నే 

చూడవలయం. అట్టు చూడ నేరనియొడలక నుమాకినను తెజచినను లోపలను 

శఇెలుపలను మనస్సుయొక వికల్ప మే _ నానా నామమావాత్మక మైన 

జగశే - కనంబడుచుండునుం ఎ 

మ. ఘనతం చారక సాంఖ్యయోగముల చేంేగ ప్రి షంపంగా నేల నె 

మృనముంబట్టంగ నేలయిర్యదియముల౯ ) మర్చి ంపంగానేల చ 

కనగా ముందట ంగానిపించునుటముంకగన్న ట్లు[బహ్మంబు గాం 

దను .దాలాంచినయంతలోనిఖలముంశదానై వెలుంగిందగన్ . 

టీ, భునతక్ = గొప్పగా - మిక్కిలిగా ననుట్క తారక సాంఖ్య 

యోగములచేక. = తౌరక సాంఖ్యయోగ నిష్థలచేక, కష్టైంపంగా చేశ = 

కష్టపడుట మయెందులక్, "నెమ్మునముక = మనస్ఫుప, పట్టంగ నేల = న్మీగ 

పాంప నేల, ఇందియములక్ , మృ ౦పంగా నేల = నలంది లోపజుచుకొన 

“చేలు చక్కునగాక = భౌగుగ్కా ముందటక్ = ఎదుట్క కానిపించు 

'ఘటముక్ = కనయిడుచున్న కండను, కన్నట్లు = చూచిన విధమున, 

తనుక్ = తన్ను, (బ్రవ్మాంబుగాక్. = పరమాక గా, తాను కొంచిన 

ర్0 
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యంకలోక = చూచినమ్మాతమున నే నిఖిలముక్ = సమన జగతును _ 
నానా నామరూపాత్శకము లగనవి యన్ని యం ననుట, (తగకా, తౌనైజ 

శఆనగు పర_ఒవ్నామై, వలుంగుక = (పకాళించును. 

తా. తనయొదుట నున్న కుండను జూచిన కు తన్ను (బవ్మామూాం 
జూ-చినంతమా[ తీ మున( (బ్రపంచ మంతయు (బవా్శ్మాంబగు తానే యై (పకా 

శించుచుండును. ఊషపొయ మింత సూత్మ్మమై యుండగా దీనికిగాను తారళ్ల 
సాంఖ్యయోగములు చేకొని కష్టపడుటగాని మనస్సును జక్క_.బట్టుట గాని 
యిందియముల నడంచి నలంచుటగాని యందులక్ష ? 

Xe 

క, తనుం దాం గాననినునుజుని 

మనము నిరోధింపంబడక $ మసలుచుం దిరుగుకా 
దను దా౭ గను సత్సురుమని 

మన మానం దాబ్టియందు $ మగ్నత నొందున్. ౫౭ 

టీ. తనుక్ = కూటస్థుండగు తన్ను తాను = తానే కానని మను 
జాని = చూడ నేరని మనుష్యునియొక్క) మనము = మనస్సు, నిరోధింపం 
బడక = అడ్డగింపంబడక, మసలుచుక్ = విడిచిపోక, తిరుగుకొ తిరుగ 
చుండును తనుక = (పత్య గాత్మ్శస్వరూఫు. డగు తన్ను, తౌను, కను 
సత్సురుషుని మనము = అపరోక్షదృష్టి చేత చూచడు (బవ్మావిదుని 
మనస్సు, ఆనంద అస్టాయందుక్ = (బ్రహ్మానంద సమ్ముదమునందు, 

మగ్నతక జందుక = మునియిన దగును. 

తా. కూటస్టుండగు తన్ను. చానే యపరోకదృప్ట చేకం జూడ చేరని 
వానికి మనన్సు ఉడిగిపోక నానా నామరూపాత్మక మగు (పపంచమృుణీ' 
దన్నూలక్ మయిన సంసారదుఃఖమును గలిషించుచు నే యుండును. ఆ దృష్టి 
చేశం దనన్వరూపమును దానే కను౭గాెన చేక్చివవానికి మనస్సు (బ్రహ్మా 
నణదమునందు లయించి యా యానంద-మే యుల్ల నీల్లుచుండును, Xe 
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ను. వనితానందనచందనాది విషయా వాతంబులం బొంది చ 

య్యననంత ౦త కుంజొక్కు_ నెమునముబకహోనందవా రాకివా 

సనయొక్కి.౦చుక సో౭శెనేని బవినాశశంబాందునానా(దుపు 

హప్పనటద్భ ఎ్రంగముచంపక[ పసవసం$స్పర్శా _ప్టినాలుంగతిక్, 

టీ. వని...లక -వనితౌా = (స్రీలు నందన = బిక్టలు చందన = 
గంధము (మొదలయిన పరిమళ [దవ్యములు), ఆది = మొదలగు విషయ 
ఇం ద్రియార్థములయొక క (వౌాతేంబులక్ = సంఘములను పొంది, చయ్య 

నక జ తోడనే, అంతంతకుక = ఆయా దానికి చొక్కు = పరదశత (యు 
నొందునట్లి, నెమ్మునము = మనస్సు, (బ్రహ్మానంద వారాళివానన = అక్ష 

సుఖమనెడి సము[దముయొక్క_ సంస్కారము (దానితోంపిక యనుట, 

ఒక్చి_౦చుక ఇ కొంచెము సోంకనేనిక ఇ తగిలెన్సా నానా...గము - 

నానా = అనేకములయిన, (దు = వృక్షమలయొక్క, ఫువ్న = ఫువ్వు 

లయందు నటత్ = తిరుగుచున్న, భృంగము = తుమ్మెద, చంప... 

ర్యా ప్రక —చంపక|పసవ = సం పెంగపూవుమయొక్క , సంస్పర్శా ప్రక్ జ 

స్పర్శము గలుగుటచేత, కూలుంగతిక్ = చచ్చు నట్టు (పవినాశంబు 

ఒందుక్ = నశించును _ (బహ్మానందమందు లయించి యడ౦ంగనను. 

తా. తుమ్మెద యాయా పువ్యులం దేనియ (తావి చొక్కుచు 

నుండును గాని, సంపెంగఫువ్వు తా.కుపడెనా తోడ నే చచ్చుచున్న నె. 

అక్షే మనన్సుకూడ, ని వందనాది భోగవిషయములందు. జొక్కి 

సోలుచునుండి యమై (బహ్మైనందమును బొంటెనా తోడనే యందు 

లయించి యడంగి పోవుచున్నది. రూ. 

క. చక్కెరయును లవణంబును 

(గక్కు-న నుదకములయందుం $ గరంగిన వితిక 
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మిక్కిలి తనుం గను ఘనుమది 

చొక్కుచు నానందజలధి $ నుడిసి నశించున్. ౫౯ 

క చక్మి_రొయుక్క్ లవణంబును = ఉప్పును, (గక్కు_నక్ ఇ 

తోడే ఉదకములందుక్ = నీళ్ళయందు, కరోణినరీతిక్ = కరంగిపోయి 

నట్టు, కలసీ = తెలియ రాకుండునట్లు, మిక్కిలి = మిగులు తను౯కా 

(బవా శైంబగు తన్ను, కనుఘనునుఏ = చూచెడి గొప్పవాని ((బవ్మావిదుని 
లో 

మనస్సు; ఆనందజలధిక్ = (బహ్మానంద సముదమునందు, సుడీసి = 

నుడివడి, చొక్కు.చు౯ = పరవళ మగుము నళించుకొ = లయ మెందు 
ననుట. 

తా. ఉప్పును జక్క్మెరనును నీటీయందుం గలుపలానే కరం 

రూపుమాయునట్లు తన్ను (బహ్మాముగాం గనుంగొనునట్టి (బహ్మవిదుంకి 

మనస్సు ఆ (బహ్మానందమునందు మునిం లయించును. డా 

తే. ఇతరసంకల్పములు లేక $ యెపుడు దాను 
సచ్చిదాత్కుండ నని ను పశసన్నవృ త్తిం 

దన్ను6 గనువానిచి త్తంబు $ దనకు. చాన 

వాలియు దనయం దనింధనాశన లముపగిది. ౬౦ 

టీ, తాను = శుద్ధ బవ్మామగు తాన్సు ఇతర సంకల్పములు లేక ఇ 

వేజుచింఠలు లేక - సత్త్వ రజ స్పమోగుణ వికారములవలనం బుట్టు 

తలంపు లేవియు లేనివాండై, సుుపసన్నవృ శ్రి తిక = మిక్కిలి నిర్శలమ 

యిన నడవడిచేత్స ఎపుడుక్ = ఎల్లప్పుడు, సచ్చిదాత్నుండను జా సచ్చి 

డానందస్వరూపం బగు (బవ్మామను అన్సి తన్నుక్ కనువానిచి త్రందు జు 

చూచెడివాని మనస్సు తనకు. దాన = తనంతట నే, అనింధన అనలము 
పగిదిక్. = క స్రైలులేని య్యివ లె, తనయంద = తేనలోపల, పాలియుక్ = 

నశించును - నిప్పు క్రై లున్న వజుకును గాలి యవి తీతీనదే తానును దనంత 
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టే చల్లాజీపోవునట్టు సత్త (రజ సమోగుణ వికార (పయు క్షయ అయిన 

నంకల్పము లుండువజుకు మనన్సును వర్తిల్లుచుండి ) యవి యెల్ల నశించి 

సచ్చిదానంద స్వగూపము నోచరంపలా నే తాను వళించుచున్నది. “పొలి 

యు దనయంద యింధనానలము పగిది నను పాఠమున కని కై నిప్పు కె 

లున్న౦తవ జకం గాలి యవ్వల తనయండె తా నడంసిపోవున ట్తని యర్థ ము" 

తక్కినవెల్ల పూర్వమువలెనే యూహీంచునది. ౬౦ 

క. ఇను డ స్త్పమించుతజణి నా 

నికిరణము లతనితోడం $ దగం జనురీతిం 

జెనుమానసంబు వాలిసిన 

మునుకొని తద్దతవికారశములు వాలియుం గడువ. ౬౧ 

టీ. ఇనుడు = సూర్యుడు అ _స్పమించుతతిక అ (కుం కెడు 

సమయమందు, అతని కిరణములు, అతనితోడక = అకతనివెంట"సే తగక్ = 

ఒప్పునట్టు, చనురీతిక = పోవువిధముగా, పెనుమానసంబు = గొప్పదైన 

మనసు, పౌొలిసీనక్ = అయింపంగా నే, మునుకొని జ మునుపడి _ ముందు 

గా ననుట, తద్దత వికారములు = అమనన్ఫునందలి సే (రజ _సమోగుణ 

వికారములు, కడుక = మిక్కిలి పొలియుక = నళించును. 

త సూర్యు. డ_స్టమించువపు డతేనికిరణము లతనివెంటనే నిలు 

వకపోవునట్లు, మనస్సు లయింపలా నే డాని సత్త్వాది గుణ వికారములు 

కూడ చానితోయాడ నే లయించుచున్న వి. ౬౧ 

"శా నానాకర్శజ వాసనాన్విత మనోశనాశంబు గాకున్న (బ 

హానందానుభవం౦బు గల్లునె యనాశయాసంబుగా నిప్పు డీ 

య్యాానందాంబుధినో లలాడక యబాకహ్యాభ పంక రార్భానుసం 

ఛానో ద్భూతని తాంతదుఃఖనుయస సంశతాపంబు చల్లాణు నే 
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టి, నానా ... నాకంబు---నా నాకర్భ= అనేక వి ధమలయిన కర్త 

ములవలన్వ జ= పుట్టైన; వాసనా = సంసా_రములతోడ, అన్వ్నిత=కూడిన, 

మనః = మనస్సుయొక్క.. , నాశంబుజలయ ము, కాకున్న క్ = కానిమమెడల- 

మనస్సు తనయందలి వాసనలతోంగాడ  నళింపనియెడల ననుట. (బ్రహ్మా 

నందానుభవంబు = (బవ్మాస్వమాూప సుఖానుభనము అనాయాసంబు 

గాక = సుఖముగా, కల్వ నె = కలుగునా - కలుగదనుట - ఇప్పుడు = 

ఈ జేనాముతో వ [0చుచున్న కాలమందు ఈ యానందాంబుధిక్ = 

ఈ ఆనంద సము[దమునందు ఓలలాడకయ = తెప్పందేలక, బావ్యా... 

నంతాపంబు - బావ్యా = వెలుపలివియు, అభ్యంతర = లోపలవియును, 

అక, ఆర = విషయములయొక్క్టా ~ దృశ్య ములయొక్క. యనుట - అను 

సంధాన = అనుభవించుటచేత, ఉద్నూత = పుప్టెడి నితాంత = ఎడ 

తెగని దుఃఖమయ = దుఃఖస్వరూపమైను సంతాపంబు = (ఆధ్యాత్ని 

కము, ఆధిభెతీకము ఆధైవికము ననెడు) తౌపము చల్లాలునే = ఉప 

శమించునా - ఊసశమింప దనుట. 

తా, ౫ ఆశామి సంచిత పారబ్ధము లనెడు కర్మములవ వలన వాసన 

లెన్నియో పుట్ణి మనస్సుతోం గహాడియుండును. అస్టి మనస్సు నకింపని 

యెడల (బహ్చానంవ మనుభవించుట యొంతమా తము కలుగేరదు. ఇప్పు 

డీజీవామనందు లోపలను వెలుపలను చెన్నో విషయములు దో౭చి యను 

భవించు చుండుటవలన నెడతెగక దుఃఖహాపము నై ఆధ్యాతి కాది 

తాపములు (కాంచుచున్నవిగదా. ఈ తొపము (బహ్మానంద సమ్ముద్రము 

నందు బడి 6౫ణాందులాడిననే కాని మబీయొక విధమున జలాణదు, ౬.౨ 

% ఇంతవఆకుం గూడంెట్టికొనియున్న ధనమున తె (పోగె యవ 

కర్మములు సంచిత మనంబడును. ఆ ధనయునం దిపుడు వెచ్చించు చున్న 

ఛ్రాగమువ లె ఆకర ములం దిపు డనుభ వింపంబడుచున్నవి (ప్రారబ్ద మనంబ 

డును. మిందటిక్తై కూర్చుళొనుచున్న ధనమువ లె, కూర్చుకొనుచున్న 
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వ. అని మజీయు ని ట్లనియెం బరనాభాగనతో త్తమా! నీవు 

చేహవ్యతిరి కండ వగుటం చేసి జనా స్పీత్వ వృద్ధిపరిణామా 

పతయ వినాశంబులును, బాల్య కామారవయా జవావస్థ 

కర్మములు ఆగామి యనయణడును. ఆగామి ఆ సంచితముతో.జేరును. ఇందు 

(పారబ్ధము; ఇచ్చా (సారబ్ధిము, అనిచ్చా (ప్రారబ్ధ పరేచ్చాపారజ్ఞ 

మని మూడు విధములు. ఇచ్చా పారజ్జ జము తమ యిచ్చ 3 చెతం గలుననడి, 

తముయిచ్చ్న చేత. జేయునట్లి ఫుణ్యపాప కార్యము లనుట, అనిచ్చ్యాపార 

బ్దము, తమయిచ్చ చేత గాక పిడుగు పడుట వ్యాధులు గలుగుట మొదలగు 

ప వికము లగునవి. పశేచ్చా పారబ్దము - పరుల యిచ్చు నుబై చేయుడి, 

జీవం డి ట్లనాడి డగా6 గర్భమయులు "జేయుచు రాలా బహుజన్మను కృతయు 

వలన “తెలివి గలిగ్సి పీదప దానివలన. గాముకర్భయులను జేయుట మాని, 

భ గవదర్ప ణముగా విహితకర్శములను జేయుచురాలాా మనళ్ళుస్టియు 

భ్ధక్రియు వీనివలన నద్దుర్నుపా_ప్టీయు గురుకు, కూవవలన జ్ఞానమును గలు 

గును ఈ జ్ఞనమువ లన సంచితమంకయు నకించును. వాని _పారష్టము 

మా(తేయు అనుభవించుట చేత నే నశించును, ఆగామి ప్రుణ్య పా పములయందు 

అజ్ఞానిని భూపించువానిని ఫుణ్యమును, దూషించువానిని పాపమును జేరు 

చున్నది. ఒకనియింటికి అన్నితగిలినదని తలంతము. ఆపు డాయిల్లును జాని 

యందున్న సకలసామ్మగులును -గాలిపోవుచున్నవి. కాని దానినుండి తప్పీం 

చుకొని వచ్చిన యింటి సొంతాాండు కట్టుకొన్న వ స్రములును వొడుగు 

కొన్న సొముులును -గాలవు. ఆ కాలినయిల్లువ తెనె సంచిత మును * జ్ఞానాగ్ని 

'శస్సర్వక ర్మాణి భస్నృసాత్కురులేఒర్టున్ “జ్ఞునాగ్ని దగ్గకర్మాణమ్” 

అన్నట్లు జ్ఞానాగ్ని చేతం గాలిపోవుచున్న ది. ఆ కాంపుపయి నున్న వసా) 

భరణమయులవ లె నే (ప్రారబ్ధములు గాలక యనుభవింపంబడయే నశించు 

చున్నది. ఆ గృవాస్థు సుండు పలాయితుం డయినపుడు వానికి రావలసిన వచ్చు 

బడు లెల్ల ఇకరులపో అగునట్లు ఆగామిపుణ్యపాపములును ఇతరులను జెందు 
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లును, వర్ణా(శను కులగో[త నామరూప చేశ కాలాదికోంబు 
లును, స్థూలత్వకృశ త్వ దీర త్వ (హస్వత్వ నీలత్వర _కృత్యాది 
కంబులును, నిరిం దియుండ వగుటం జేసి వచనాదానగమన 
వీసర్షానంద కర్మంబులును, శబ్బస్పర్శరూప రనగంధ విషయ 
సంగంబులు, స(పాణుండ వగుటంజేసి చలన భావన కంపనా 
కుంచన (ప్రసారణాదికంబులును, మష్షృుత్పిపాసాదికంబులు, 
నమనస్ము_౦డ వగుటం జేసి సంకల్ప వికల్పంబులును, రాగ 
ద్వేష కాను(కోధ లోభమోహా ముదనుత్స కేర్చ్వాసూ 
యాదంభ దర్చాహంకానేచ్భా తృస్తూ విచికిత్సా లజ్జా 
దయా భయనోక భె ర్యాధ్రైర్య దై న్యాదికంబులును, 
నిత్యానిత్యవ స్తువి వేక వై రాగ్య శనుదమూాపరతి తితిత్రూ 
(శ ద్ధా సమాధాన ముముత్వుత్వె (శవణ మనన నిధిధ్యాసన 
జ్ఞా నాదికంబులును, ధీవిలకుణురడవు, నిరహంకారుండ 
వగుటం బేసి వక్తృత్వ దాతృత్వ గంతృత్వ విసక్టయితృ 

ఆ స్ఫనందయితృత్వంబులును, (శొతృత్వ (నష్ట SEIN (ద 

పత రసయితృత్వ (ఘాతృత్వంబులును గ_్ర్తృత్వ 

ఫా కృృత్వ స్గార్భృత్వ జ్ఞాతృత్వ మంతృత్వ వాంతృత్వ 
(పమాతృత్వ ఛ్యాతృత్వాదికంబులును నీకు లేను. నీవ్ర 
కేవల కంద్ధచి దూప _పత్యగభిన్న (బహ్మచై తన్వ (పకాశ 

చున్న వి. అందులకు “పారజ్ధం బలవ తరం ఖలున్సృణాం భో గేనత స్యవమయః” £ మే 
"2 

(ప్రారబ్దం భోగతో నక్యే శ్రీ రజా నేన సఖ్బేతం। ఆగామి ద్వివిధం 

శర్మం తస్వషి. (పియవాదినోః” ఆని (ప్రమాణములు, ఈ తివిధకర్శజనితము 

అగు వాసనలతో. గూడనమనస్సు నళిం చిన నే (బవ్నాస్వరూపానుభ వమువలని 
'విరతిశయానందము గలిగి సకలతాపములును నశించు నని తాత్పర్యము. 
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మా(త్రుండన్రు గావున “నేను శరీలేయ్యదియ (పాణ మనో 
బుద్ధి చిత్తాహంశారంబులు గాను, స్వయం, ప్రకాశ నచ్చి 

దానండ స్వరూపమా( తుండ” నని నిన్ను నీవు విలో 
కించు సమాధి సమయంబున సకల వికారసమన్విత మనో 

రహితుండవు గావ. భూత భవిష్య ద్వర్తమాన కాలం 
బుల నివ్వ్ధంబునం (బకాశించుటవలన నిరతంబును నిర 

కల్పుండనై. యెకరూపుండవై. యు౦డుటగా దె సర్వనికార 

శూన్య సహజామనస్క రాజయోగ సమాధి యని తెలిపి 

నం దెలిసి హనుమంతుండు సీతాకాంతున కి ట్లనియె. ౬3 

టీ, అని మతియుక్కా బఇట్లనియెను. పరమభాగవతో త్తమా ఇ 

గోప్ప భాగవతులయందు రోము డగువాండా, నీవు, దేవాన్యతిరి కుండవు 

శరీరమునకం కు చేునవాడవు - (ఇట (తివిధశరీరములను [గహించునది) 

అగుటంచే నీ, జన్మా...లును - జన్మ = పుష్టుట్క అస్తిక్య = ఉండుట, 

వృద్ది = పెరుగుట, పరిణామ = ముదిమి, అపవషయ = నవయుట _ 

శీణించుట్క, వినాశంబులు = చావును అనెడి యీ వణ్భావ నికారము 

లును చాల్యకామారవ మోజరావ స్థలును = 15 జాల్యము, కమారశ్వము, 

యౌవనము ముదిమి అనెడు అవస్లలువు, వరా...లును _ 1 వర్త = (బావా 
ఢి ల అ! 

ణాది నర్గములును, ఆ(శమ = (బవ్మాచర్యము మొవలయిన యాశమము 

లును, కుల = జాతులను, గోత్ర = కాశ్య పాది గో(త్రయులను నామ = 

గోవింద నారాయణాది నామములును, కకాప=దేవతిర్యజ్యనుష్యాడి కాప 
అష్ట 

షక “పజ సంవత్సరో చాల; కుమారో ద్వాద శాబ్దిక ః యువాన్దాః 

ఖ్ a 3 ॥ పఖ్బవింశత్యా? వృద్ధ స్ఫాఫ్తతివార్షి కః అని నారదీయము 

+ ఇట వర్ష కుల గో తములను దేశకాలయులను జెప్పి, న్టూలత్వా 

దులచేత (దవ్యగుణములను జెప్పినా రని వివేదన "తెలియునదె, 



794 వీణతారామాంజనేయసం వాదము [ఆ శ్యా-3. 

ములును, దేశ = అంగవంగాది దేళములును, కాల = భూత భవిన్య ద్వ ర 

మానకాలములును, ఆదికంబులు = మొనలయినవియును, స్థూల ...లును - 

న్ధూలత్వ = బలియుట్క కృళత్వ = చికు,..ట, వీర రృత్వు = నిడుద యగుట, 

(వాస్వత్వ = కుఆుచయగుట, నీలక్వ్య = నల్ఫందనము, రక్తత్వ = ఎజ్జం 

దనము ఆదికంబులు = మొదలగునవియును, నిరిం దియుండ నవగుటం చ్లేసి _ 

కర జ్ఞానేంద్రియములు లేనివాండ వగుటంబట్టి, వచ...లును - వచన _ 

పలుకుట, ఆదాన = ఇచ్చుట, గమన = నడచుట, విసర్ల = మలమూత్ర 

ములను నిడుచుట్క ఆనంద = సంభోగాదులచే అమితసుఖము నొందుట, 

అనెడు, కర్శంబులును = కర్చేందియ వ్యాపారములును - ఇందు వరు 

సగా వాక్సాణి పావన పాయూపస్థమల వ్యాపారములు తెలియునద్ది; న్ 
శబ,..లును - శబ = వగ భూపములుగను ధ్వనిమాపములుగను నున్న శబ లు యి ౯ 

ములును, స్పరృ = మె తేన బిరుసు చల్లన వేండి మొదలయిన స్పర్శములును 

రూప = నలుఫు పసుపు పొడవు మొవలుగా పదివిధము అయిన రూపము 

లును, రస = ఉప్పు పులుసు మొనలగు రసములును, గంధ = మంచి చెడ్డ 

వియగు వాసనలును, అనెడి విషయ = జ్ఞానేందియ వ్యాపారముతోక్సి 
సంగంబులును = కూడికలును, ఇక్లు ఇం[దియహీను౦ డగుటంబట్టె యిం 

(దియి వ్యాపార ముల "లేమి వెప్పంబడెను. 

(ప్రాణములు లేమింజేని (పాణాది వ్యాపారములు లేమిని 'బెలుపు 
చున్నారు. అపాణుండ వగుటంకజేసి = (పాణములు లేనివాండ వగుటవలన, 

వల ,..లును - చలన = కదలుట, ధావన = పరుగెత్తుట్క కంపన = వడ 
కొట, ఆకుంచన = ముడుంగట, (పసారణ = చాంగుట, ఆదికంబులును = 

మొదలయినవియునుు ఈత్ పిపాస ఆదికంబులును = ఆశి దప్పి మొజే 

లగునవియును _ మనన్సులేనివా. డగుటం బట్టి కలుగని వానిని జెప్పు 
చున్నారు, అమనన్కుుండ వగుటంజేసి = మనస్సు లేనివాల డణగటవలన్క 
సంకల్ప వికల్పంబులునుజ=దాని సంకల్బ వికోల్బ వ్యాపారములును (మనస్సు 
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సంకల్పవిక ల్బాత్మ్మక మెనది - సంకల్ప మనలా కోరుట, విక ల్బ్పమనంా 

కోరమి), రాగ...లును - రాగ = (స్ర్రీలవలని యనురాగమును, జ్వేమ డా 
పగయును కామ = గృహాదులందలి కోరికయును (కోధ = కోపమును, 

లోభ = వీసినితనమున్కు మోవా = తెలియమియు _ మదాదులచేక నిది 

చేయదగును దగదని దెలియకుండుటయు, మద = కావరమును - తాను 
ధనవంతుండుగాన చేనిన వెల్ల చెల్లి తీజవలయునను తలంఫును, మకర = 
మచ్చరమును - తనకం కు నొక్కు_ డెక్కు_నగా నుండుటకు చూపోపమి 

యును, ఈర్ణ్య = ఈసును = దుఃఖములు పరులశేశాని తనకు రావచ్చునా 

యను తొ 6వీకయును, అసూయ = పరులయందు. దప్పులు పట్టుటయాూ, 
దంభ = దానాదులు ఇతరుల మెప్పును గోరి చే చు ఏివురుటయు, వర్చ = 

తనకం౦ కు అధికులు లేరను గర్వమును, అవాంకార = తౌనొక్క_ జే సర్వ 
శ కుండని తలంచుటయు, ఇచ్చా = అనిర్వాచ్యములైన అంకర్చహిశ్యా 

వాద్మికియలు చెయవలయు నని కోరు టయు, తృహ = పరధనాదులును 

గావలయునని మితిమోజిన కోరికయు, విచిక్రిత్సా = (తా న (బవ్మామై 

యుండ తౌను (బవ్మాము గాదనెడి) సందేవామును, లజ్జా = సీగ్గును - ఆ 

కార్యములను జేయుటయందు సంకోచించుట యనుట, దయా = భూలెము 

లందు కనికరమున్సు భయ = వెజపున్కు శోక = దుఃఖమును, కైర్య ఆ 

ది£ఓయు, అధైర్య = దిటలేమియు, దైన్య = దీనత్వ మును ఆదిక౦బులు= 

మొదలయినవియును, నిత్య...లును _ నిత్య = నిత్యంబగు పర్యబవ్నామును, 

అనిత్య = మిథ్యయగు (ప్రపంచమున్కు అనెడు, వస్తు = ఈ కిండువస్తు వుల 

(యొక్క, వివేక = వేజుపటిచి యెటుగుటయు వైరాగ్య = ఇవాపర 

భేగములందు విర క్రియ్కు శమ = అంతరిందియ ని్మిిగవామను, దమ = 

బహీరిం|దియ నిిగవామున్కు ఉపరతి = విహితకర్శములను విధ్యు క్ష విధాన 

మున విడుచుటయును, తితిత = శీతోష్ణాది ద్వంద్య్వమలను సహించు 

టయు, (శళ్చా = వై దికములందు విశ్వాసమును, సమాధాన = ఇండియ 



796 సీతా రామాంజనేయసంవాదము [ఆశ్యా_3, 

ములనె విషయ ములనుండి (తిప్పి వేదాంశవిచారమందు నిలుపుట యును 
మయుతీంత్న = మో వ్చేచ్చయు, (శవణ = మహో వా క్యార్థ ములను గుక్క : 

ముఖమున వినుటయు, మనన = గురువువలన విన్న యర్గములను యుక్రుల 

చేత సమన్వయ మగునట్లు చింతన సేయుటయు, నిధిధ్యాసన = విజాతీయ 

ము లగు కామాదులను విడిచి సజాతీయమగు సచ్చిదానంద నిత్య పరి పూర్ణ 
పర్య బవ్మామే నేననెడు స్వానుభూతి గలిగియుండుటయును, కాన = అప 
రోకుజ్ఞానమును, ఆదికంబులును = మొదలయినవియును. 

ధీవిలకేణుండవు - ధీ = నిశ్చయాత్మక మైన బుద్దికి, విలక్ష్షణుండవుజు 
వ్యతిరి కుండవు, నిరవాంకారుండవు = అహాంభావము లేనివాండవు అగుటం 
జ్ర వ_క్ష...లును - వ కృత్వ = మాటకారితనము దాతృత్వ = ఈవి, 
గంతృత్వ = నడచునోవీక, వి సర్టయికృళత్వ =మలమూ(తౌదులను 
విడుచుట, ఆనందయితృత్వం౦బులును = రతి కీడాదుల చేత ఆనందించుట 
యును, (శోతృత్వ = వినుట, (నష్ట త్య = తాకుట, (దష్ట్యృత్వ = 
చూచుట, రసయితృత్వ = ఆస్వాదించుట, ఘాళ్ళత్వంబులును = మూరు 
కొనుటయును, క్రర్షృ...లును - క_ర్హృత్వ = చేయుట _ అభఖిమానిత్వము, 
భే క్ష త్య = అనుభ వించుట, స్మ ర్షృత్య = తలంచుట - అనలా సం 
కల్పించుట, జ్ఞుతృత్వ = ఎఅబుంగటు, మ౦ంతృత్వ = ఆలోచీంచుట్ట వాం 
తృశ్య = చంపుట, (పమాతృత్వ = కొలంది యిడుట, ధ్యాతృత్వ = 
ధథ్యానించుట్క ఆదికంబులును = మొదలయినవియును, నీకు లేవు. 

నీవు కేవన...డవు _ “కేవల = ఏకమైన, శుద్ధ = నిర్శలంబగ్చు 
చిదూప = జ్ఞానస్వరాప మగు, (ప్రత్యక్ ఆ కూటస్థ(బవ్మామునకం కె, 
అఖిన్న = వేటు కానట్టి, (బవ్మాచెతన్య = ్ఞానస్వయాపంబగు (బవ్మామ 
యొక్క పకాశమ్మాతుండను = తేజన్సే స్వరూపమశాం గలవాడవు, 
"కావున, నేను = కూటస్థుండనగు శేననుట్క శరీర...-గాను - శరీర = 
'జేవామును ఇం[దియ = జ్డైన క ర్మేం్యద్రియ ములును, గాణ = పంచ 
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నిశ్చయాత్మక ౦బగు బుద్ధియు, చిత్త = చంచ చలాత్మశమగు చి త్పోమును, 

[పాణములును, మన8 = సంకల్బవిక ల్బాళ్ళకం బగు మనస్సును బుద్ధి 

ఆనాంకారంబులును = క ర్తవ్య స్వరూపకావాంకారమున్వు కాను = నేను 

గాను స్వయం... నని - స్వయం(పకాళ = తనంతట నే వెబుగుదున్న, 

సత్ = కాల తేయమం దంతట నున్నట్లి, చిక్ = అపరోక్న జ్ఞానమును 

అనంద = దుఃఖాసంఫేన్న మగు సుఖమును, స్వరూపమా[మండనని = ఇవి 

యె స్వరూపముగా. గలవాండనని, నిన్నుక. > నీవు, పిలో...బునక - 

విలోకించు = చూచెడుు సమాధిసమయంబునక = యోగ సా సమయ 

మందు, సక...డవు _ సకల = సను స్తమెన, వికార = గుణవికారముల 

తోడ, సమన్విత = కూడిన, మనోరహితుండవు = మనస్సు కేనివా(డవు, 

కావే = కావా - అగుదువనుట. భూత _..ల౯ _ భూత = కడచినవియు, 

భవివ్యత్ = రాయగలవియు వర్తమాన = జరుగుచున్నవియు, అగు, 

కాలంబులక = కాలములయందు, ఇవ్విధంబునక , , పకాళిం చుటవలన, 

నిరంతరంబును = ఎల్లపుడు మ, నిర్వికల్చుండ వే డా వ్క ల్పము లేనివా6 

డవె, ఏకరూఫుండవై = ఒక్క_కేరీతిగా నుం *నాండవ్వై ఉండుట 

కాదే = ఉండుటయెకద్యా, సర్వ... సమాధి - సర్వవికారకూన్న = సలయ 

విశ్నేప కపాయాది వికారములు లేనిదియు, సవాజ = తనంతటం బుద్ది 

నదియు, అమనస్క_ = మనస్ఫులేనిదియునగు రాజయోగ = రాజయోగము 

యొక్క సమాధి = నిష్థ్క అని, తెలిపీనక = బోధింపంశ్యా తెలిసీ, 

వానుమంతు.డు, నీతా కాంతునకుక = (శ్రీరామునకు, ఇప్టు అనియెను. 

తా, వానుమంతా 1! నీవు చేవామునకంకై వేహనవాండప్రు గనుక, 

నీకు దేవాయునకుం గల మడ్య్మాన వికారము ను బచాల్యాడు లయిన దశలను 

వర్ణా శమాదులను 'జేశకాలాదులను స్థూల త్వాదె (దవ్యగుణములను గలు 

గవు. ఇం దియ ములు లేనివాం డగుటవఅన ద కేం[దియ వ్యాపారములును? 

(ప్రాణములు -గానివాండగుటవలన మనః పాణవ్యాపారముబు నీక్రం గలుగను, 
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మనస్సును లేనిదాం డగుటవలన సంక ల్పవిక ల్పములును, రాగబ్వే సాదులును 

వివేక వెరాగ్యాదులును గలుగవు. బుద్ధికిని అవాంకారమునకు వేజయిన 

వాడవు గాన, వక్షృత్వాదులును గలుగవు. నీవు శుద్ధంబగు చిన్నాత 

బవ్మాయుయొక ్క- తేజస్సు, ఇట్షవాండ వగుటంబట్టి “చ్చే శరీరాదులు 

గాను, నచ్చిచానంద (వ్నాస్వరూఫుండ” నని నీవు సమాధియందు నిన్నూ 

చూచుకొనునఫుడు నీకు మనన్ఫును దద్వికారము బన్నియును లేకపో 

చున్న వి. నీ విట్టు సర్వకాలములందు శుద్ధ చిన్నా తబవ్మాంబ వై వికల్ప 

ములు లేక ఏకరూఫుండవై _పకాశించుచుండుటయీ వికారరహితంచై అమ 

నస్క_ం౦ బనెడి రాజయోగసమాధి యని తెలిపెను. అప్ప్వువు వానుమం 

తుండు రామునితో ని ట్లనెను. ఇ) 

క. ఇది యది యనాత్మ నేం గా 

నీద [బహ్యుము నే నటంచు $ నెటుంగునపుడు నె 

మ్మది కలదో లేదో యిది 

విదితంబుగ6 చెలియ. జెప్పళవే (లీరామా, ౬రో 

టీ. (శ్రీరామా ఇది = ఈకన(ుడుచున్న వెలుపలి _పపంచమును, 

ఆది = ఆ లోని ప్రపంచమును అనాత్మ = ఆక్క -గానిది - జడమైనది ఈ 

శెండును నేను గాన్కు ఇది = ఈ కనబడుచున్నది (బవా ఎయు = పక 

మాత్మ, ఇదెయొ, చేను అటంచుక్క్ ఎలుంగునపుడు = తెలిసికొన్న పుడు 

"నెమ్మది = మనస్సు - దుఃఖాత్మక మును జడ మునయిన మునస్ఫనుట్క కలదో 

లేదో = ఉన్న దా లేదా ఇది = ఈయడిగిన విషయము, విదితంబుగక్ = 

చక్క_లగా, తెలియ౭జెప్పవే= = తెలియునట్లు చెప్పవే, (శీరామా “ఈవెలుప 

లను లోపలను దోంచుచున్న [పపంచము చేను గాను ఈ పరమాత్మయె 

చేను అని నాకు చెలియుచున్న పుడు - అనయా నిట్లు చేను దత్త వదు 

స్పితోం జూ-చునపుడు నాకు మనన్సుకలిగి యుండునా, ఉండదా, ఈ 

విషయము నాకు 'స్పష్ట్రమ. గా జెప్పవ లెను. 
గ 
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వ. సమాధియందు మనంబు గల దంపేని, ౬౫ 
టీ. [బవ్మానిన్టయందు మనస్సు కలిగియుండు నని వెప్పితివేని, 

సీ. మనను గల్లిన బుద్ధిశయును ద కేం దియములుం 
(బాణాదులును జతశేపడి వసించు 

నవియు నీస్టూల బేశహంబును విడిచి యుం 

డవు గాన నదియు నుంశడంగ వలసె 

భునకారణము లేనిథ కార్యంబు లిల లేను 

గావున దాని నిశీల్క_డయు నొప్పు 

మూండుమేనుల నంటి$ మొదలును దుది లేని 

సంసార మంత యచ్చ ముగ నుండు 

కే. నట్టు లుండినచో సహశజామనస్క_ 
రాజయోగసమాధి నిశరంతరంబు 

నెవ్విధంబున సిద్ధించు $ నెంచి మాడ 

జానకీరావు "దేవతాశసార్వభౌమ! ౬-౬. 

ట్, దేవతాసార్వభ "మ = దేవతలకు చకవ ర్ర్వైన జానకీరామ = 

నీతారామా మనసు = (అనృతేమై జడమై దుఃఖాత శకమైన) మనస్సు, 

కల్లినక = సమాధియందు నిలిచియుం డె నేని, బుద్ధియుక = నిశ్చయాత్మక 

మగు బుద్దియః న్యు దశ + ఇం[ దియమ లును జ్ఞునక రెం దియములు పదియును, 

| పాణాదులును = (పాణాది వాయువులును, జతపడీ = కూడుకొనియే, 

వసించును = మునస్సున్న చోట బుద్ధి మొడలయినపియును గూడియే యుండు 

“ననుట, ఆవియుకః- - *ఆ మనస్సు మొదలయినపియునుు ఈ స్థూలచేవాం 

ఈ -ఈమన స్సు మొదలగునవి పదియేడును. గూడే నూమ్మశరీర 

మగుచున్నదది. కొందటు దీనికి పందొమ్మిది ఇెప్పుదురు. అప్పుడు మనో 

బుద్ధులతో గూడ చితావాంకారకములు శింటిని జేర్చుకొనవలెను. పదియే 



800 సీతారామాంజనేయసంవాదము  [ఆశ్యా_3, 

బుక్ = ఈ స్థూలశరీరమును, విడిచియుండవు=వదలి యుండ చేరవు, కాన్న 

ఆదియుక్ = ఆ స్థూలదేవామును ఉండంగవలసక౯ = ఉండవలనియు 

న్నది. ఇలకా = భూమియందు, ఘనకారణము - ఘన జ భునరూపమైన 
జడ(పాయమగు దండచ్మ కాదులనంటి, కారణము = నిమి త్త కారణము, 

లేని కార్యములు = ఘటాదులవంటివి, లేవు = కలుగవు కనుక, దానినిలు 

కడయుక్ = ఆ కారణశరీరముయొక్కా ఉనికియు, జప్పును = కారణ 

శరీరముకూడ ఉఊండవలయు ననుటయె శగియున్న దనుట - నిమి త్తకార 

ణము లగు కున్నురిసారె మొదలగునవి లేక కార్యయుల యిన కుండలు మొద 

లగునవి లోకమునందు గనుపట్లవు. కాంబట్టి, కార్యము లయిన నూత్న 

న్థూలశరీరము లుండుటవలను వానికిం గారణ మైన “కారణళరీర ముకూడీ 

నుండవలయునని ఫొవము. మూండుమేనులక = స్థూలనూక్యు కారణశరీరము 

లను మూంటిన్సి అంటి = పొంది మొదలును తుది లీని = ఆద్యంతములు 

లేకుండునట్రై, సంసారము అంత = అవాంకారవ్యాపార మగు సంసార 

మంతయంను, అచ్చముగక. = కేవలముగను, ఉండును, అట్టలు ఉండి 

న్రదో౯=ఆ నిధమున కేవల సంసారము. కలిగి యుండిన యెడల్క సవాజ = 

నైజమైన, అమనస్క_ = అమనస్క_మనెడి--లేక మనోరహితమైన, రాజ 

యోగసమాధి = రాజయోగ మను (బవ్నానిస్థ, ఎ౨చిచూడక్ = తలపో 

యంగా నిరంతరంబును = ఎడతెగక - ఎల్ల పుకు ననుట. ఎట్లు నీ 

చును ? సిద్ధింప దనుటు. 

దిం 
థ్ 

డను మతనున మనస్సును చిత్తమును ఒక్కొ_టిగానుు బుద్ధిని అవాంకారొ, 

మును ఒక్కొ_టిగాను (గహింపవలెను. కొంతజు పదియా ఆందురు _ 

అపుడు, మనస్సు బుద్ధి చిళ్తము అవహాంకారము అనెడి యి నాలుగింటిని 

అంతఃకరణ మని ఒక్కటిగా (గహింపవలయును. ఎట్టు గణన చేసినను 

శువకు సమానమే యగుచున్నది గాని భేదము లేదు. 
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శా. సమాధియందు మన స్ఫుండెనా చానితోంగూడ బుద్ధియును 

పది యిం౫్యదియ ములును (బాణాదు లఅయిదును గాడిన నూక్షుదేవా ముండక 

వీజదు, ఆ నూకు దేవామును స్థూలదేవామును దానితో. 
గూడి యుండవల 

యును. నిమి త్తకార ణము లేక యొక కార్యము గలుగదు గాన కార్యము 

లెన స్థూలనూక్ముదె నాము లుండుటంబట్టి ఏనికిల గారణ మగు కారణశరీ 

రముగూడ నుండును, ఇ బ్రీమాండుదేవామ లుండుటనుబి కీవితోం గూడి 

యాదియు నంతమును లేక సంసారమగూడ నచ్చముగాం గలిషియుండునుం 

ఇట్లు సంసారరాపమైన యవాం కారవ్యాపారము మునోమూలముగాల6 గలిగి 

యుండు నేని, మనోరహిత మైన రాజయోగసమాధి 
నె జమా చెప్పుడును 

సీద్ధించుటు యెట్లు ? ఆది సిద్ధింప నేరదు గదా! ee 

వ. అ ట్లగుటం జెసి మనంబు లేదంటేని___ ౬౭ 

ట్ర్. అట్లగుటం బేసి = అట్టు రాజయోగ సమాధి సిద్ధింపనందు చేత, 

మనంబు లేదం'కేని = మనసు ఆ సమాధియందు లేదని చెప్పితివేని. ౬౭ 

ను. తనర న్నెన్నుది యంతయుం బొలియగాం $ దత్వా 

తుండ యుండినం, బునరుళ్థానము గల్ల డాతనికి నీశపాం 

దొప్పినక భా(తినైం గనం డాత్యానుభ వంబు గాంచి 

యవమన4స్క_౦ బెంచి బోధించున, జను లాచార్వులు గల్ల 

రంచు మదిలో 4 శంకింతు నీతాపతి! ఆ_రొ 

జీ. నీతాపతీ = రామచంచా! నెమ్మది అంతయుక్ = మన 

స్పంతయును, తనరకొ = బాగుగా పొలియక్ = నళింపంాా తృర్వ్వే 

వొళ్ళుండై = పరత త్రో వ్రమగు (బవ్మామే స్వరూపముగా: గలవాడై ఆ 

పర్యబవ్మామే తానై యనుట, ఊండినక్ = ఉండంగా) ఆతనికిక = అనై 

(వా ైనిస్టునకు, ఫునరు స్థానము = సమాధినుండి మరల లేచుట కల్పిదు = 

కలుగ ేరదు. ఈ పొందు ఒప్పీనక = ఈ మరల లేకుండుట సనుకూడె నేని 

51 



$02 నీ తెరామాంజ నేయసంవాదము [ఆశ్య్వా-3, 

ధాత్మిపెక్ = = భూమిమి6ద, ఆత్మానుభనంబుక్ = (బవా్శాస్వహాపము 

ననుభవించు నివ్భన్కు కనండు = ఎన్వండును పొందండు _ పర్యబవ్మామే. 

తొసెపోయినప్పుడు తౌను వేఅయుండి యా (బవ్మాస్యరూాపము ననుభ 

వించుట యెట్లు గలుగు నని భావము. కనుక్క కాంచి = ఆ బవ్మానిస్థను 

' పొంది అమనస్కంబు = అమనస్కృ సమాధిని ఎంచి = పరామర్శించి, 

బోధించు సజ్జనులు=ళిష్యుల క్రుపదేశించునట్లి (బవ్మావేత్తలగు, ఆచార్యులు = 

గురువులు, కల్లరు అంచుక =ఉండరని, మదిలోక =చి త్తమందు, శంకిం 

'తుక =సందేహించుచున్నాను. 

తా. నీతాపతీ! ఆసమాధియందు మనస్పంతయు నళించె నేని అప్పుడు 

ఫురుషుండు, అఖండెకయాపంబగు పర్మబవా మే తానై యుండును. కనుక, 

నట్టి సమాధినుండి మరల నతడు లేచుట గలుగదు. (బవ్మామే యెనవా(డు 

మరల [బవ్మాసమాధి నొందుట యేల? అతండట్టు లేవక యుం డెనేని మరం 

(్రైవ్మానిస్థను జాచుట యెక్క_డిది? అట్లు దానిని చూచుటయే కలుగంజూల'' 

నఫుడు, అమనస్మ_యోగమును చూచి దానిని విమర్శించి శిష్యులకు బోధిం 

చుటకు ఆచార్యులుగాని గలుగుట యెక్క_డిది? ఇది సందేవాయముగా నున్న ది. 

శ బోథాచార్యులు లే రని, 

సాధించిన రాజయోగిశేసంతతికిని ద 

ద్బోధంబునకుం దదియ స 

మాధికి బాధకము వచ్చు $ మది కడులేమిన్. ౬.౯ 

టీ. బోధాచార్యులు = (బహ్మాజ్ఞాన ముపదేశించు గురువులు తేరు 

= ఉండంయజాల రని, సాధించినక్ = సమ్థి ంచినయెడల, రాజయోగిసంత 

తికిక=రాజయోగుల పరంపరకును, కద్యోధంబునకక్ =వా రుపదేశిం బన 

తతో్వోపదేశములకును, త దీయసమాధికిక =వారి సమౌధికిని మది=మనస్సు, 
కడు౯్ లేమిక =నమాధియందు కొంచెమైనను లేకుండుటవలన, బాధకము 

వచ్చుక =హోని కలుగుచున్నది. 
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తౌ. ఇ ట్రుపడేశ మనేయు గురువులే కలుగంజాలరని నిశళృయించిన 

యెడల, అపు డిెంతవణకుం గలిగియుండినట్లు చవెప్పంబడజినరాజమోనుఅే 

యుండి యుండరనియు, వా రుపదేశము నేయుటయే జరిగియుండ చేరవన్సి 
యు, వారికి నమాధియే కలుగంజాలదనియు నూహీంపవల సీ వచ్చుచున్నది. 
ఏ లనలగా-సమాధియందు మనస్సు కొంచెముకూడ తేక పోయినయెడల రాజ 
యోగులున్క వా రుపదేశించుటలును, వారిసమానులు నెట్లు గలుగ నేర్చును? 

వ. ఇవ్విధంబు గాక ద నవిజ్ఞానసంపన్ను అ నమహానుభావులు 
సమాధియందు గొంత తడవ్ర మనోరహితు ల యుండి, 
కొండొక సేపునకు మేల్క_ని మెలంగుదు రనినం బరమ 
పదంబు నొొందినవారికిC బునరావృ త్తి త్రి (పాపి పించు, అశ్హైన 

మోతుంబున కనిత్యత్వంబు వచ్చు. ఇట్లు బవావికల్ప 
సమన్వితం బై జె నయీ సంశయంబు నిక్నేషంబుగా నివ రిం 

చునట్లు పరమరహస్యార్థం బుపచేకించి నిరతిశయ కరుణా 
కటాతవీవణంబుచేత ననుుగహింపవే యని (ప్రార్థించిన 
నయ్యాంజనేయుని కుశల తీవ సూత (ప్రజ్ఞావికేషంటునకు 
మెచ్చి, సచ్చి దానంద స్వరూపాభిరాముం | కైన యాతా @ 

రాముండు పరమానంద భరితాంతఃకరణుండును వికసిత 

ముఖారవిందుండు నై సాదరంబుగా ని ట్లనియె. ౭0 

టీ, ఇవ్విధంబు గాక = ఇట్లు సమాధియందు మనన్సు కొంచెమైనను 

లేకయే యుండుననుట లేక, కాన విజ్ఞానసంపన్నులు = (బవ్మాజ్ఞానమును 

వ స్త) లౌకికవి జ్ఞానమును చక్కగా గలిగియున్న వాక్కు అయిన, మహోను 

భావులు=యోగులు, సమాధియందుక్ =నిషస్టయందు, కొంతతడవు=కొంత 

నేఫు, మనోరహితు లె జఅమనన్కు_ ల, ఉండి కొండొక నేపునకుజమతి 

కొంతసేపటికి మేల్కని = సమాధిని విడిచి - (పపంచ్యు ప్రీ గలవారై 



804 నీళతారామాంజ నేయసంవాదము [ఆశ్యా_ 5, 

యనుట్స మెలంగుదురు అనినక్ =(పవ ర్రింతురని చెప్పినయెడల, పరమ 

పదంబుక్ = ఊ త్రమమగు మోషపదమును, పొందినవారికిక , ఫునరా 

వృత్తి ఆ డానినుండి మరలి సంసారమునకు వచ్చుట- మర్ల భూమియందు 

జన్మమెక్యుట, (పై ప్టించుక =కలుగునుం సమాధియందు (బైైక్యమునొంది 

వానికి మనస్సు కొంచె ముండుటే మరల బావ్యా[పపంచరూపసంసా 

రము గలుగు నేని, మోతమునకుం బోయి మరలి జన్మము నొందుటయే యగు 

చున్న దని ఫావమ్యు అట్లు ఐనక్ =అట్లు పునరావృ త్తి కలుగునేన్సి మోక్షం 

బునకుక్ =ము కీ క్కి అనిత్యత బు = నిత్యత్వ ములేమి-స్టీ రమా నుండుట, 

వచ్చుక్ కలుగును ఇట్లు బహువికల్ప సమన్వితంబు = అనేకము అయిన 

వికల్పములతోడ (అనలా నిట్లు వచ్చును, అట్లు కావచ్చునను ద్వైవిధ్య 

ములతోడ) కూడిన, ఈ సంశయంబు=ఈ సందేవాము, నికృేమంబుగాక్ = 

బొత్తిగా నివ ర్హించునట్లు, పరమరవాస్యార్థంబు = మిక్కిలి రవాస్యమైన 

తతా త్త్వార్థవి మయమును, ఉపదేళించి, నిరతి.. “ఇంబుల చేతక్ నిరతిశయ: 

తనకం కి ఎక్కుడులేనట్టి కరుణా =కనికరముతోడి, కటాకువీక్షణంబుల 

చేతకా=కడకంటి చూపులవేత, అను గహీంపవే, అని, (ప్రార్థించిన, 

'అయ్యాంజనేయునియొక్క-, కుశల... మంబునకుక కుశల = చేర్పుగబది 

యు, తీవ=ఉరవడి గలదియు, నూకు = మిక్కిలి వాండి ైమైనదియు, 

అగు, (పజ్ఞావిశేషంబునకుక్ = బుద్ధి వై ఖరిక్సి మెచ్చి, సచ్చిదానంద స్వరూప 

ఆభిరాముండు= సత్యజ్ఞా నానందమయమైన స్వరాపము చేత ఒప్పునట్టివాండు, 

ఐన, ఆత్మారాముండు=తనయందే రమించుచుండువాడణన. శ్రీరాముడు, 

పరమ... ణుండును- పరమానంద =మిక్కు_టమయిన ఆనందము, గతే 

నింపిన, అంతఃకరణుండును=మనస్సుగలవా(డును, విక సి నిక, .. దుండునై్ణ=. 

విక సిత =విరిసిన్స ముఖ-అరవిందుండును = మోముదానుర గలవాండు.నై - 

తామర విరిసినట్టు ముఖము. వికసించినవాండనుట్క సాదరంబుగాక్ జుఆద 
రముతోడ, ఇట్లు అనియెను, 



పద్య-౭౧.] టీకా తాత్పర్యవిశెపార్థసహితము. $05 

సమాధియందు మనస్సు బొత్తిగా లేక్షుండునని చెప్పక జాను 

అగువారు సమాధియందు కొంత సేప్రు మనస్సు లేకుండ్సి నమాధి విడువంా నే 

మనన్ఫ్సుతోలసాడి వ _క్రింతురని తలంత ము. అప్పుడు మోకము నొందినను 

పునర్జన్మము కలుగంగూడిన దగును. ఆ మోక్షమును నిత్యము "గాక పోవును, 

ఇసు నానావికల్పములకు విలు గలుగుటచేక దీనిని కలరూపు చెప్పి తీర్చ 

వలె నని యడుగలా, రాము డతనినూక్ష బుద్ధికి మెచ్చి యాదరముతో 

ని ట్రనియెను. ౭౨ 

క. ఇది యిది యనాత్శ్మ యీ గా 

నిది [బహ్ముము నే నటంచు 4 నెజుగునె జడమై 

కదలని మది యిటు లాముదిం 

9 న్ జ జో వొ గ్ జా న్ గదిసి 'తెలియునతంటె స్వ్మపే కా శాత్ముం డగువ్, 2౧ 

టీ. ఇది=ఈ వెలుపల కనంబడెడి జగత్తును ఇడి=ఈ లోపలి దృశ్య 

మును, అనాత్మజ= అత్మకాని (పకృతి, ఏనుగాను=ఈ రెండును ేమాూాను 

ఇది=ఈ కనంబడు (బవ్మాయ్స చేను అటంచుక్ , జడమె = ఆచేకనమై, 

కదలనిమదిజతనంతట వ్యా పార శూన్య మగు మనస్సు, ఎజంగునే= తెలియ? 

జాలు'నా ఆమదిక=ఆ మనస్సును, కదిసిజకూడ్సి ఇటులు =ఇది (పకృతి ఇది 

(బవ్మా మని వివేచించి, తెలియునత (డె=ఎబుగనట్టివాణజే, స్వ పకాశ+4 

అరల = స్వయంపకాశుండగు పరమాత్శస్వరూ వుండు, అగును. 

మనస్సు జడ మైనది. చానికిం దనంతట నే వ్యాపారమును జేయు 

టకు శక్తి గలుగదు, అప్ప మనస్సు కలది (పకృతి యది పర్మబవా” మని 

య - చేర్చునా 2 & మనస్సుతో? గూడ యట "కెలియంజూాలినవాండే 

స్వయం(ప్రకాకుండగు పరమాత్మ స్వరూ పు డగును. అనలా (పకృతి (బవ 

.కవేకమునకు నాత్ముకంగల స్వయం(పకాళజ్ఞానమె మూలముకాని మనస్సు 

గా దని భావము, 
2౧ 
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చ. మనను జడంబు దృశ్య మణు్ఫీమా[త మసన్నియతా వి 

[తర్మ్యముకా 

జననవినాశయు క మును $ సంశయరూపము దీని యున్మి_చే 
తను నుఖచి[త్పకాశమయ]$తేం దగు నీకు. గళంక మేమి చ 
క్క_ని ఫథథృంగదోపములు 3 గల్లునె సూర్యున కన్నండేని 

[యున్ . ౭ 

టీ. మనస్సు, జడంబుజ చేతనములేనిది, దృశ్యము =(విషయరూపమై) 

కనంబడునది అణుమా[తము = నలుసంతకొలంది గలది అసత్ నియత ఆవి 

తర్క్య్యూముక్ - - అసత్ = అభావరూప మైనది నియత = ఒక్కొ-_రీతిగా) 

ఆవితర యక్” = ఇ దటిదని ఊహీంపరానిడి - అడి యిటిదని యూ. 
౬ లు ఉం 

హీంచుట కెప్పుడును శక్యము -గాకుండు ననుట. జననవినాళ యు క్షము = 

ఉత్ప త్తిలయములతో. గూడినది, సంళయరూపము = సందేవారూపముగా 

నుండునది దీని యున్మి_చేతను = ఇట్టి మనన్సు కలిగియుండుట'చేత, 

నుఖ చిత్ [పకాశమయతక- = అనందముయొక్ళ_ యం జ్ఞా నముయొక్కయు 

(ప్రకాశమే స్వరూపముగా. గలవాండ వగుటచేత, తగు = ఒప్పు చున్న, 

నీకల కళంక మేమి = దోవ మేమి? అట్టి మనస్సువలన ఇట్టి నీకు 

దోవయే కలుగ దనుట్క దీనినే దృస్టాంతమూలమున నుపపాదించుచు. 

న్నారు. చక్కని శశశృ్ళంగదోవషములు = అచ్చమగు కం బేటికొమ్మునకుం 

గల దోషములు సూర్యునకుకొ, ఎన్నండేనియుక్. = ఎప్పుడయినను, 
కల్లునే = కలుగునా - కలుగవనుట్య కుందేటికి కాయమ్మే కలుగదు. అట్టి లేసి 

కొమ్మునకు దోనము లుండుట మతణింత మిథ్య. ఆమి థ్యాభూతములగు దో 

ములే నూర్యునికిం గలుగుట ఎంతమా[తము తేలంపనుగూడం దలంపరానిది, 

అక్ష మనస్సు అసత్తు చానిదోషములు నట్టి వే ఇట్లు ఆసత్తయి జడమై 

సంశయరూపమై యున్న మనన్నుయొక్క. దోషములు సత్తయి చి త్తయి 



పద్వ-౭3.] టీకా తాత్పర్యవి కేపార్థసహితము. న్? 

స్వయంపకాశుండ వయిన నీకోం గలుగుట యెంళమ్యా తము అసంభావ్య ముని 

తాత్పర్యము. ఇచట శశవిపాణ సూర్య దృష్టాంతము చేత, మనస్సు కంటేటి 

కొమ్మువ లె అసక్తును జడమును దృళ్యముము నియకముగా. నవికర్మ్య్యయు 

ననియు ఆక్క సూర్యునివ లె |పకాళస్వయాప మనియు సకలవస పదీపక 

మనియు చెలియుచున్న ది. ఇచట “శశిశృంగవేవషములు అని పాలపర్తి 

చారి వ్యాఖ్యయందు6 చాఠము కనుపట్టుచున్నది. ఆపాకమును కృంగశస్ది 

మునకు (పధానార్థృమునుబట్టి కళలు-గా నర్భము'చేసి ఇందునికళ ల వోకు యులు 

అనలా వృష్టి కయ ములు సూర్యునకు గలుగవని యర్థము (వాయంబడీ 

యున్న ది, ఇచ్చట మనస్సు అసక్తును అజుమ్మాతమును ననియు, నజ్జాడాని 

దోషములు స్వయం[పకాళుండగు ఆకకుం దగులవనియు తెలుపుటకు శక 

విషాణ సూర్యదృషస్టాంత మే యుపపన్నము. చం దకళలు మనఃస్థానీయమ్యు 

శశ విపాణమయువ లె గానేరద్యు మిందను మనస్థ్థానమునందు కశవిసాణమును 

న్యప్న సంధ్యారాగమును జెప్పంబడి యున్నవి మిందం జెహప్పయుడిన కళ 

విపాణమే యిచటం జెప్పంబడుట పునరు క్ష(పాయ మన్న చో యోాజనాం 

తరమునC జెప్పబడుటచే పునరు క్తి గలుగ దు. 25 

రే, శశవిపాణంబునకు నాకశే సంబునకును 

౫లుగునె పొసంగ సంగంబు 4 దలంచిమాడ 

మనమునకు సచ్చిదానందశీమయుండ వెన 

నీకుం బొందిక యెన్నంజేశనియును గలదె. ౭9 

కి, తలంచిచూడకొ = విచారింపలాా శశవిపాణంబునకుక = 

కదేటి కొముణునకును, ఆకసంబునకుక = ఆకాశమునకున్సు. సంగంబు = 

కూడిక, పొసంగకా = తగునట్టు, కలుగునే = కలుగదనుట్క ఆక్లే మన 

మునకుక = జడమైన మనస్సునకును, సచ్చిదానంద మయుండవు = సత్య 

జ్ఞానానంద స్వరూపుండవు, ఐన నీకుక, పొందిక = కూడిక, ఎన్న లంజే? 

యును, కలదె = లేదనుట. 
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తా. అంతట వ్యావీంచియును దేనితోను సంగమము లేకయుండు 
నాకాశమునకోను కుందేటికొమ్మునకును సంగమము కలుగదు, అమే సత్య 

జ్ఞానానంద స్వమాఫ్రుండును నిస్సంగుండును సర్వవ్యాపకుండు నగు నీకును 

నస్తయి యణుమ్మాతంబయిన మనస్సునకు నెన్నండుగాని సంబంధ మెంత 

మాతమును గలుగ౭జాలదు. 23 

తే. స్వప్రకాశుండ వగునిన్ను $ సన్ననో వి 
కారములు పొందునే పటిశకంపుంగోొండ 

నెన్న (డేనియు గలలోనం 4 గన యటి యై మోకు 
సంజ కెంజూయ లంటునే $ యాంజనేయ |! ౭5 

టీ. ఆంజనేయా! స్య పకాశుండవు = నీయంకటే (పకాశించు 

చుండువాండవు ? అగు నిన్నుక, సస్మనోవికారములు - సత్ = (పళ స్హు 
ము అయిన మనస్ = మనస్సుయొక్ళ_, వికారములు = సంకల్ప వికల్పా 
చులు పొందునే = అంటునా ? పటికంపులగొండ = స్ప టికపర్వతమున్సు : 
కలలోన" = స్వప్నమందు, కన్నయట్టి సంజ కెంజూయలు = చూచిన 

సంధ్యాకాలపు ఎజ్జని కాంతులు, అంటునే = తాయనా - తాక ననుట. 

తౌ. ఆంజనేయా! ఒక పటికంపుంగొండను మనము కలలో. గన్న 
సంధ్య యొజ్జనికాంతు లంటునా ? అప్లే స్వయం పకాశుండ వయియున్న 
నిన్ను కలలోనిదానివలె నస _ల్తీయిన మనస్సుయొక్కొ._ వికారములును 
పొంద "నేర్చునా ? ౭౪ 

౭౧-వ పద్యమున సూర్యదృ స్తాంతము వేత స్వ ప్రకాళమానత్వఃరి 
బును సర్వ పదధీపకత్యమున్కు ౭_౨-వ పద్యమున ఆకాళదృష్టాంతము వేత 
సర్వ వ్యాపకత్వంబును నిస్సంగత్వమును, ఈ పద్యమున _సృటికపర్వతోప 
మానము చేత నత్యంత నిర్మలత్వమును, నాత్శకుం జెప్పంబడిన వని తెలియు: 
నది. మనస్సునకు నకు వరుసగా శళవిషాణమును స్వప్నగత సంధ్యారాగ 
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మును సమానంబులుగా. జెప్పుటచే నస క్రగుటయు ఆవిగక్య్యత్యమను అ 
అట 

కార్యక రత్యమును సంక యమా పత్య యును _తిపాడిరయులు, 

శాలలో 

వ. కవీర్యడా ! జడ ఘటపటాడియు కంబు లెన ఛిదక్వాచ్చి 

డత కక్షతాకక్షత జగ షక్ రుక్, ఉల న 
స్ స్ గారి Ki ర్స్ న్స పష్రానుళె సస లప్రైనుత్వొదె 

Mat: 

వికారంబులు విశ పకాళ కుం డై న యాదిత్యునిం జబొరయ 

'నేరని తేజింగున నహంశకార ధీ మానసేర్ణడియ శక్రాడి 

విషయగుణదోవంబులు సయం(పకాళాత కండ వైన 
న్ (=n 

నిన్ను. బొందవు. వాయు తేజో జల భూములును దత్కా 

ర్యంబులును దనయందు6 గలిగ్నియుః చా నన్నింటియం 

దును వ్యాపించియు, నమిటి నంటని మింకిపగిడిం జిత్తాది 

సర్వకారణ కార్యంబులును నిన్నా(శయించి, నీయందు నిలి 
చియుండ, సర్వ వ్యా పకుండ వయ్యు నసంగుండ వెన నీ 

3 యా 

వమిటిం జెంద వ ట్రగుటం జేసి, 21 

ట్ర్, కపీం డా = వానరో ల్తమా -_ వానుమంతా! జడ భట సటాడి 

యు క్షంబులు = అెతనములైన కడవలు వ_స్ల్ఫృములు మొదలగు వానితో. 

గూడీనవి-వానియందు6 గలవ్కి ఐన ిద...వికారంబులు - చ్మివత్వ = 

చిల్లి పోవుట, అచ్చి దత్వ = చిల్లులు లేకుండుట, న్ల్షుత్వ = సన్నముగ 

నుండుట, అశ్లక్లత్య = నముదుగుగా నుండుట్క స్పృష్టైమక్వే = తాం 

(చేరిక) కలిగి యుండుట, అస్పృష్టిమళ్వ = తాంకు లేకుండుట, ఆది = 
బు 

మొదలయిన, వికారంబులు విశ్వపకాశకుం డయిన = జగమునంతయు 

వెలుంగంజేయుచున్న, ఆదిక్యునిక = నూర్యుని, పొారయ నేరని “తెజంగు 

నక = పొందంజూలని విధమున, అవాం...దోవంబులు - అవాంకార = 

= కబుె నన = సన సాపక అవాంభావము, ధీ = నిశ్చయాత్మక బుస్భియు, మానస ంకయరూాప 

మైన మనస్సును ఇం[దియ = జ్ఞ నక రేం దియ ములు, శరీర = మూండు 
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విధములగు చేవామును, ఆది = మొదలయిన, విషయ = దృశ్యముల 

యొక్క, గుణదోవంబులు, స్వయం(పకాశాత కుండవు = తనంతట సే 

"వెలుంగుచుండు స్వఫావము గలవాండవు, అగు నిన్ను౯, పొందనవు. 

వాయు తేజో జలభూములును = వాయువును తేజస్సును జలమును పృథ్వి 

యును, త త్కార్యంబులును= వాని గుణములయిన శబ స్పర్శాదులును, తేన 

యందుకా కలిగయుక = కలిగియుండియు, తాను, అన్నింటియందును, 

వ్యాపించియు = పరి యుండియును, ఏమిటికా = ఒకదానిని, 

అంటిని మింటిపగిదిక = స్పృృశింపని యాకాళమువఅె, చిత్తాది . సర్వ 

కారణ కార్యంబులును = మనస్సు మొదలయిన సమస్తము లగు కారణ 

ములును (ఇం(ద్రియములును)) కార్యంబులును (ఇం|దియార్థములగు సంక ల్బ 

నిశ్చయాదులున్సు, నిన్నుక, ఆశ్రయించి నీయందుకా, నిలిచియుండ౯, 

సర్వవ్యాపకుండ వయ్యుక = అంతటను నిండియున్న చాడ వయినను, ఆ 

నంగుండ వెననీవు = చేనితోడను జేరకుంజెడి నీను, ఏమిటిక చెందవు = 

దేనిని అంటవు, అట్లు అగుటంజేనీ = జడములగు ఘటపటాదులందలి ఖద 

'త్వాదులు వాని నెల్బం (బకాళింపంజేయు సూర్యునిని బొందనట్టును, భూమి 

మొదలగువానియందు వ్యాపించియున్నను ఆకాశమునకు వానితోడ సం. 
గము కలుగనట్టున్తు మనస్సు మొదలగువాని కార ణకార్యములును సూర్యుని: 

వలె ని న్నాశయించియు ఆకాశమునలె నీయందు నిలిచియు నున్నను 

ని న్నవియెల్ల నంట వని తాత్పర్యము. 2౫6 

"తే. ఇం్యదియమనంబు లటు చలిశేయించెనేని 

"నేం జలించితి నంచు నీ $ వెజబుగంబోకు 

నిశ్చలుండ నంచు6 దెలియుము $ నిన్ను. గాంచి 

యవియు నతినిశ్చలము లగు $ నంతమిాంద, 27౬. 

టీ. ఇం[దియమనంబులు = జ్ఞానక ర్మేం్యదియములును మనస్సును, 

ఆటు = ఆ విధమున, చలియించెనేనికా = విషయములందు (పవ రించిన 
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గొనుటయందుు నిరతిశయ = సాటిలేనిదియా, నిర్వికల్ప = = ఏికల్పమం లేని 

నిదియు, నస్క సమాధి = ధ్యానమందు, నిసుండునా = ఊన్న నాయన 

జేవన్ను క్తీసుఖంబు = ఈ బొందితో చే మువీ నొందిన యానందమును 

లేక జీవత్వములో నే (బవ్మాక్వము ననుభవించెడి యానందము అనుభ 

వించుచున్ , ఇమ్ముహూ _ృంబునన్ జ ఇప్పు సును ఉన్న వాడు, ఆనీ 

పలికి, [శీమహా దేవుండు =పరమశ వుండు, అప్పార్వతీచేవికిక్ , ఇ ట్లనిమెను-లా 

వానుమంతునకు మొదట రామచణర ణఅకమలభ క్స్యు' దహూాలమున రావు 
౮ 

నామజప ప్మప్రవణతయుం, దన్నూబమున రామ్మబవ వ్నాల త్యావలోకనయు క్తం 

బగు నిర్వికల్బ్పసమాధియు. గలుగు టయుల దనూబమున న జీవన క్తిక్వము 

సెద్ధించుటయు. 'దెలియునది. ళుజాత్రా 

= ముంత మం|శ్రార్థ మంతాభికీమనాన చేవ 
తా స్వరూపంబులను నీకు శ డా౭ప శేను 

నెటుంగ నుపచేశ మిచ్చితి $ నింతకంెకు 

ఘననిధానంబు లేదు నాశేమనమునందు. ౧౯౩ 

టీ. నీకున్, ఏను = నేను మం్మతే...రూపంబులను = రామ 

మం|క్రముయొక్క_యు ఆ మంత మయొక ౪. ఆ ఫి పాయముయొక్మ_యు 

ఆ మంతమున కధిదేవతయిక్క_యు కలరూపులను దాయక = మజంలు 

పెట్టక, ఎజుగన్ = “తెలియునట్లుగా, ఉపదేశము ఇచ్చితిని = ఉప 

దేశించితిని ఇంతకంటెన్ = ఈ యుపచేశించిన చానికంళ్కు ఘననిధా 

నంబు = గొప్ప నిక్నేపము వా మనమునందున్, లేదు. నా మనస్సునందు 

గాంచిన గొప్పనికేపమువంటి దిదియె. దీనికంకు ఎక్కు_డయినది లేద 

నుట. రామమం[తమనకును ఆ మం(త్రమునర్థ మునకును ఆ మంగన్రమున కది 

దేవత యైన పరబవా గృమునకును గల న్వరాపయల “నెఅంంగుటయే పరమో 

త్కృష్ద మయిన దని భావము. ౧౯ాకె 



రకం నీతారామాంజ నేయసంనావము [ఆశ్యా_3. 

క, నిఖలకలుపనంతుయకర 

మఖిలాభిష్ట్రపదం బఫ$నంతావ్యయచి 

తుఖదము జగద ధి పత్యభి 

ముఖకర మగు మంతరాజశము మహాబేవీ ! ౧౯౮ 

టీ, మహాబేవ్ = ప్యారతీ, మం[తరాజము = మం, తములందు రన 

మెన రామమం్మళకము నిఖిల కలుష సంకయకరము = సమస్త పాపముల 

యొక్క... నాశనమును చేయునద్యి అఖిల + అఫీస్థ్ర పదంబు = సమ_స్సము 

లయిన కోరికలను ఇచ్చునది; అనంత + అవ్యయ + చిత్ సుఖదము = తుది 

లేనిదియు నాశము లేనిదియు నగు (బవ్మాజ్ఞానమువలని ఆనందమును ఇచ్చు 

నది జగత్ + అధిపతి + అభ్సిరుఖకరము = లోకములకు దొర మైనపర 

మాతను ఎదు రగునట్లు చేయునది అగును. 

తౌ, పార్వతీ కీ ఈ రామమం[తము సమ స్తపాపములను బోంగోట్టు 

నది. కోరినయన్నింటి నిచ్చునది. లోకనాథుం డగుపరమాత్తునిం (బసన్నునిం “ 

శావించునది. ౧౯ాళ 

నీ బహుజన్మసంచిత$ సాపంబులు సళించు 

విమలధర్శము లభిఫవృద్ధి నొందు 

నాయురారోగ్యంబు శ లధికంబు ల యొప్పుం 

బటుతల శ్వర్యసంక పా వీ యగును 
యి. అబల 

ధృతియును గీ రియు. ఫ చేజంబు బలమును 

శాంతి దాంతి తమాశర్థవము లబ్బు 

ధనథాన్య పుత్తపాక్షత్త కళ త చాంధవ 

పశుగజాశా(ది సంశపదలు గలుగుం 

కే బుడమిలో నెన్నిసద్దుణంశేబులు 'చెలంగు 

'ఛన్నిగుణములు | పాపించు ్ నార్తితోడ 





954 వీతారామాంజనేయనంనాదము [ఆశ్వా 

కనుంగొ నెడు (అనలా పఠనము చేసెడు) పండితుల సమావామునకు, 

"రామత త్త గసామాతా_రయ = (క్రీ/రామునియొక్క_ యథార్గస్వరూో 

యొక్క (పశ్యక్షమగుట, అగును; పరమకైవల్యంబుక = గొప్పదవై ప 

మును - విదేవాము క్రి యనుట్క కలుగును. 

తా. సుగమము, 

క, అతతముగ నెజింంచితి 

సీతారామాంజ నేయచిత్సంవాదం 

బీతత్ర్వామృత మాని ని 

రాతంకనుఖాబ్టి నోలశలాడుము గిరిజా! 

ట్, గిరిజా = పార్వతీ, నీ తారామాంజనేయ చిత్సంవాదంబు - 

నీతకును = రామునకును ఆంజనేయునకును జరిగిన జ్ఞానమునుగూర్చిన_ సంచా 
దమును, ఆతతముగక్ = సవిసారముగూ, ఎటేంగించితిని, ఈ తత్త్వ ఆవీకరే 

ముక = ఈత EX మాడి అమృతమును ఆని = (తావి, నిరాతంక సుఖ 

అబ్ధిక్. = అడ్డులేని అనంద సమ్ముదమునందు, కీలలాడుము = | క్రీడింపుము. 

శా, పార్వతీ! నీ తారామాంజనేయులు మువ్వురికిని జ్ఞానముంగూర్ని 

జరిగిన ఇఠకాసంబాదమును నీకు నవి _సరోమాగాలి 'చెలివీతిని ఈ త్త వ్రమును 

అమృతమున శె నాస్వాదించి (బ్రహ్మునందమున( దేలుమ. ' ౧౯౭ 

వ. అని పలికి  యయ్యనాదిదంపతులు రామ(బహ్మానందా 

మృత రసపానమద పరవళు ల శరన 

గావించి పరమునువ్షా ఖై కస్వరూపు లై 3 నిజచరణక మల 

స్తు అైనభక్రు కుల రశ్నించుచుం (బకాళించుచుండి రరీతే 

: టి. అన్ని పలిక్కి ఆ అచాదిదంపతులు = ఫురాతను లయిన ఆయ్మాకు: 



పడ్య-౭౭.]  టీకాతాత్సర్యవి శేషాక్లసహితము. 811 
2 రు 

యెడల, నీవు, ఏను చలించితిని = “నేను కదలితిని, అని ఎఆులోంబోక 

ము = తలంపకుమ్యు నిన్నుక = (బవహ్మంబవనగు నిన్నా కాంచి = చూచి, 
hy 

నిశ్చలుండశు ఆంచుకొ = కదలిక తే౭కాణగడల అని తెలియును ఆంత 

మిందక్ = అసు తెలిసికొన్న తరువాక్క అవియుక = ఆ మింెయోు 

లును మనస్సును ఆతిఒకలము లగుక్ = మిక్కిల్యు. చలింప? వగును, 
కా, 

తా నీయిం[దియములును మనస్సును వినయము లందుం౭ జలిం చా పజ 
స్స 

80వెనా, నీవు చవించినుగాం దలంపవలదు, నిన్ను ఛం బవ్మూయు గాం 
ద (ay టు గ 

జూచి నిశ్చలుండ నని తెలిసికొనుము. అష్ట “తెవిసకొంచచేని యా యిది; డి 

యములును మనస్సునుగాడ మిక్కిలి చవింపనికే మాసనుజామో. ౭ 

"లే. ఆత్మ తేజంబు వీతీంచుశనతనిమాన 
నేం(డ్రియంబులు చేష్టల $ నెడలవికిచి 
యొదిగి చెదరక కదలక శ యూరకుండు 

సింగములం గన్న గజములకభంగి ననఘ'! ౭2 

టీ. అనఘ = దోమరహపితుండవగు వానుమంతా, ఆత్మ తేజంబుక్ = 

తనమైన [(బవ్శాపకాళశమును, వీక్షీంయేనతని = చూచునట్టి పురుషుని 

యొక, మానస ఇందియంబులు = మనస్సుకు. ఇం దియములున్కూ చేష్ట 

లక్ = సంకల్పాదు లయిన తమ తమ వ్యాపారములను, ఎడలక్. విడిచి = 

పాయందోచ్చి ఒదింగి = ముడియ్సి చెదరక = కలంగక, కదలక = చలిం 

పక్క సీంగములక్ = సింవాములన్సు కన్న గజములభంగిక = చూచిన 

యేనుంగులవ లె ఊరకండుక = మిన్న కుండును. 

తా. వానుమంతా! తనదయిన (బవ్న్మాస్వయాషపకాశమును జూడ. 

గల్చిన పురుషునికి మనస్సును నిం! దియములును తమ తమ వ్యాపారములను 

దిగవిడిచి ముడి[కొని చలింపక సీంవాములను జూచిన యీనుంగులవలెనే 

యూరకుండును. ౭2 2 



812 నీతా రామాంజనేయసం వాదము [ఆశ్యా.3. 

చ, అవి యచలంబు లై నయెడశనారయ నే నచలుండనంచు నీ 
(పవిమలద్భష్టి. జూడకుము$4పావని వానిచలాచలత(ముల్ 

దవులవు నిన్ను నీవు సతశతంబును వాని నెజబుంగుచుండు సా 
ఖని హృదయేంద్రియావిషయ $ కేవల నిర్ణుణ మూ రి 

[ వెప్పుడున్, 

త్రీ పావనిజవాయుఫు తా, అరయక =విచారింపలా, అవి=ఆమన 
“చును ఇం దియములున్సు అచలంబులు ఐనయొడక్ =చలింపని చెనప్రడు_ 

విషయములందు. (బవ _ర్హింపనివి కా౮౫ా ననుట్క నేను, ఆచలుండనంచేకొ = 

నిశ్చలుండనని;, నీ _పవిమలదృష్టిక =నీయొక్కొ_ మిక్కిలి నిర్మలమైన చూఫు 
చేత చూడకము; ఆ మనస్సు మొదలయినవి చలింపకుండుటను నీవే చలింప 

కుండుటగా. దలంసకు మనుట. వాని చల అచలత్వములు = ఆ యింది, 
మనస్సుల కదలుటయు కదలకుండుటయున్కు నిన్నుక్ =(పత్యగాత్మస్వరూ 

వుండ వగు నిన్ను, తవులవు=అంటవు నీవుజ =కూటస్థుండ వగు నీవు, సత 

తంబుక్ =ఎల్లప్పుడును వాని = ఆ మనస్సును ఇందియములను, ఎఅు౦గు 
చుండు= తెలిసీకొనెడు, సాకీవి (దష్ట్రవు; ఎప్పుడును, వృాద...మూ ర్రివి- 
'వదయ= =మునస్సునకు, ఇర దియ= జ్ఞాన కర్చేం దైియయులకోును, ఆవిషయజ= 
గోచరము కానిదియు, శేవల= పద్ధమైనదియు, నిధ్ధణ = (త్రిగుణరహిత మైన 
'దియు అగు మూర్తి వి = దూప గలవాడవు, నిర్వి శేషచిన్నాత పర 
.(బవ్మైామ వనుట. 

తౌ. ఆ మనస్సును నిందియములును చలింప వ వయ్యె నా నీవే చలింపక్కు 

'న్నానని (భమింపక నిర్మల మగుదృష్టితో నవియె య ట్లున్నవని యెఅంళ. 
గుమ. అవి చలించుటగాని చలింపపండుటగాని నిన్ను సంబంధింపవు. 

'వీవ్లు వాని చెప్పుడును గనుంగొ నుచుండునట్టి తటస్థు (డవు మాత్రమే కాని, 
చానితోడినంబంధము నీకు లేదు. ఏ లవ నీవు మనస్సునకును నిందియ 



పద్య-౭౯.] _ టీకాతాత్పర్యవి శేపార్టసహితము, 818 
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ములకును నగోచరమై శేవలమై (తిగుణరహీతమై యుండు పర్మబడ్యా 

స్వరూపుండవు. ఇట్టె నీకును జడము లగు నామానసాదులకును సంబంధ మేమా 

(త్రమును గలుగ దు. జరా 

న్స్ మును దండ కారణ్యశమున నొక్కపుణ్యాాశ 

వుమునం ఊాపసవేవ శే మవుకం డాల్చి 

(బహ్మా౭ ర్షిలొ కస భామ భ్యమంబున 

నురునుఖాసీనత $ నొప్పుచున్న 

నను జూడయగాయగోరి $ మునికన్యకలు స్త్ర 

ముందట నిడుకొని $ ముదిత యిత(ంఢడొ 

యతండొ నీపతి యని ఈ యచటిమూనుల. బీతి 

విభజించి యడుగ నశ వ్వెలంది సిగ్గు 

"లే. కలిమి వారల నందజుం శ గాడు కాండ 

టంచుం దల యూంచుచుండి న 3 న్లాంచినప్పు 
డొకట నాం గాండనక యూర$కుండె న కె 

అంగుం గని సంతసిల్లీ రాశేరవుణు లెల్ల. ౭డా 

ట్రీ, మును = తొల్లి, దండకారణ్యమునక , ఒక్కా పుణ్యా శోభుము 

నందు, తాపనవేవషయు = "బుషి వేషము, అమరక" = పప్పును కౌల్సి= 

ధరించి (బన్నార్డి లోక సభామధ్యమంబునక = (బవ్నాక్ష సమావాము 

యొక గోసి నడుము, ఉరుసుఖ ఆనీనకకా =మిక్కాక్ సుఖముగా కారం 

డుట చేత, ఒప్పుచున్న నన్ను మునికన్యకలు = ముషీక న్యక లు, 

.చూడలాకొ కోరి, నీకన్కు ముందట నిడుకొని, ముదిక = నీతా, నీపతి = 

నీపెనిమిటి, ఇతండో అతయో, అని, అచటి మౌనులక = అచ్చట నున్న 

బుషులన్యు (పీతి౯ = సంతోవముతో, విభజించి = కేజంపజీి చి-వేజు 

వేజు ఆడుగక = అడుగల అవ్వెలంది = ఆనీత, సిస్టక లిమిక = లజ్జ 
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పుట్టుటవలన, వారలక అందజక = ఆ బుషుల నెల్లను, కాడు కాందు 

అటంచుకా = ఇతకండు కాండు కాం డని, తల ఊంచుచుక౯క ఉండి = 

తల యాడించుచుండి, నన్ను, కాంచినహుడు = చూచినపుడు ఒకటక = 

ఏవిధమునను, జను కాండు అనక = నాపెనిమిటి జెననియు కాండ 

నియు చెప్పక, ఊరకుండేెను; ఆరమణులు ఎల్లక్ = ఆ బుషి కన్య అంద 

టును, అత్తెజంగుక. = ఆవిధమును- అట్లూరకుండుటను, కని = చూచ్చి, 

సంతనిల్లిరి = సంతోషించిరి. 

తౌ, పూర్వము నేను దండకారణ్యమం దొక్కా ఫుణ్యాశమమున 

- బుపి వేషముతో (బవ్నార్టులనడుమం గూర్చుండి యుంటిని. అప్ప డచ్చటి 

-బుషికన్యలు నన్ను౭ జూడవలెనని కోరి,నీతను ముందుంచుకొొని,యాబుషుల 

నొక_రొక్కరిని జాపి “కీశా! నీమగం డితండా ? అతండా + యని 

యడుగుచు వచ్చిరి. ఆ నీత సిస్ట్రచేత నోరంజెప్పక తలయాడించి వారెల్ల 

శారు కారని చెప్పుచు వచ్చెను. కడపట చా బు పి కన్యలు నన్ను జూవీ 

యడుగ (౫ నాబిడ జెెననియు కాం డనియుం జెప్పక యూరకుం డెను. 

అందుల కాశ్ర్రే లందటును సంతోషించిరి. 

మ, స్థిరవై రాగ్య వివేకయు_క్ల్ష యగు సద్దీవ్భ త్తి యా రీతి న 
ప్పరమాభానున కాత్శచిత్సుఖరసళ పత్యకు పర్యంత ముక 

గరిమ౯ా బేహగ లేం దియానుహృదహం$ కారంబులందోంచు 
నా త్మరతికా నే నది కాను గా ననిన నంశతకా నిల్చుం 

గాస్టాకృతిన్ , ౮ాం 
© 

ట్రీ, స్థిర... యు క్ర_స్థిర వైరాగ్య = దృఢమగు విర క్తితోను, 

“వివేక = (పకృతి (బవ్నావివేచన రూపజ్ఞానముతోను, యు'క = కూడినది, 
అగ్కు సత్ ధీవృ త్తి = (్రోవ్యమైన బుద్ధినృ త్తి. వృ త్తిజ్జానము, ఆ దీత్రిక = 

“ఆ నీతవలెనే, ఆ పరమాభానునకుక = (శేష్టుండయిన యా(ప్రత్య-గాత్మునకు- 
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ఆభాసళజ్ఞము చె (బ్రహ్మమునకు ఆఅఫానన్నమాప మయినవాని కనుము 

ఆత్మ... తముక్ష ఆకళ = పర(బవ్నాముయొక్క, చిత్సుఖరస = చిచా 

నందరసముయొక, (పత్య ౫, పర్యంకముక ఇ కవంబడువంతవన ఆకును, 

గరిమ = గొప్పతనబుతోడ, డచేవాగ...కారంబు.కొ.డజేవా = స్తూల 
జేవామందు గత = పొంవయుడిన, ఇంర్మిదెయ = కన్నూ మొసలయిన యిం 

(దియములందును, ఆను = పంచ[పాణములయందున్కు వ్యాత్ = మనన్సు 

నందును అవాంకారంబులక = తానని అవాంఫావమునందున్ను 

తోయకొ=కనంబడుచుండును, ఆత్మరతిక = పరమాళ్నయందలి ఆసక్తి 

చేత, నేను అది కాను కాను అనినక = ఆడేహేందియాదు౬రిదు సుకం 

చెడి బుడెవ్భ తిని చేను గా నని నిరసింపల్యా అంకోకొ=పీమ ఇట, కామా 
ధ్ లం థి 

కృతిక = (మోడువలె నిల్నుక = మనోవృ స "రమె యుంతును, 
ది మి ర్మ 

తా. ఆపత్య గాత్మునకుం దనయందలి చిదానందకనమ కనబడి 

లభించునంతవజికును, వై. రాగ్యజ్ఞానయు క్ష మైనవాని బున త్రీ యానతక్త 

బుషులయందు. బతిత్వ మజిగినట్లు, జేవాగతములయిన యిం[డియ[ పాణా 

దులయందు నేను నేనని తోంచుచుండును. అయినను పరమాత్మునియందలి 

యాస క్రిచేత నా యిందియాదులందలి బుస్థివృ త్తి చేను గాను గానన్సి నేత 

బుషులయందు. బతిఫావము నిషేధించినట్లు నిెషేధింపలా, నంత నీత 

నన్ను జూచి యేమియు బలుకక యూరోతండినట్టు, ఆ మనోవృ త్తియు 

లోని సచ్చిదానంద స్వరూపఫునిం * దెలియలా నే తానును గొయ్యవ లె 

మికి్య_లి నిశ్చలమై పోవును. ళాం 
wm 

ఈ* ఇచట బుషులనడుమ బుషి చేషముతో నున్న [శీరామునకును 

జీవులనడుమ ఆభాసుండై యున్న (బవ్మాయునకును వై రాగ్యవివేకయు క్త 
మగు థీవృ త్తికిని పతిభ క్రియుక్త యగు నీతకును బేహిగతము లయిన 

యిందియపాణాదులకును, (న్మాష్టల నమూవామునకును వారియందు నీపతి 
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చే. ఆచిదాభానుం డాబుద్ధి / నధిగమించి 

యాత చై తన్య లేజంబుశనందు. దనదు 

వెలుంగు నై క్యంబు జేయ థీకీవృ త్తి "లేక 

యెండలో దీప మున్నయ $ ట్లుండు ననఘు, రా 

టీ, అనను = పాపరపొతుండగు ఆంజనేయా ఆ చిదాభాను(డు = 

ఆ (ప్రత్యగాత్మ; ఆ బుద్ధిక = ఆ వృ త్రిజ్ఞానమును, అధిగమించి = పొంది, 

ఆత్మ. ..నందుక్ ---అత్మ = పరమాత్మను సంబంధించిన, చెతన్య డా విజ్ఞా 

నముయొక్క_, తేజంబునందుక = (పకాశమునందు తనదు వెలు(గుక్ = 

(పత్యగాత్శ యగు తన [(పకాళమును ఐక్యంబుం జేయక = ఒక్కటిగా 

గూర్పంగా నే ధీవృ త్తి = బుద్ధివృ త్తి, లేక = లేనిదై, ఎండలో౯ దీప 

మున్నట్లు, ఉండును - ఎండలో వీప మున్నను వెలుంగక లేనిదానివ తె. 

నగునట్టు, మనోపృ త్రియు పర|బవ్మాయుయొక్క.. చెతన్య[పకాశమునందు, 

లేనిదే యగు ననుట, (ప్రత్యగాత్మ యాబుద్ధివృ త్తిశుత తాను (బహ్మామునం. 

దైక్యము నొందలా నే యావృ త్తియు నస్ట్రపాయ మగు నని భావము. 

యా యని బుపికన్యలు పతిత్వమును (బతిపాడించుటకున్కు ఆ దేహోదుల 

యందు ఆత్మత్వము తోంచుటకునుు బుహులయందు నీత పతిత్వమును నిెషే 

ధించుటకును, ఇం|దియాదులందు ఆకక్వ్యమును నిషేధించుటకును రాముని6 

జాచినదే నీత యూరకుండుటకును, లోని చిదానందరసము గాంచినదే యా: 

వృత్తి నిశ్చల మగుటకను, జెపమ్యుము తెలియునది. నిత దృఢభ రృ 

భ_క్లియు వివేకమును గలది గావుననే బుషులయందు పతిభానము నిే 

ధించి రామునిం జూచి యూరకుండినది. బుద్ధివ్భ త్రియు దృఢవై రాగ్యవివే 

కము గలది శావుననే యిం[దియాదులందు ఆత్మత్వము నిరసించి, యాత్మ 

స్వరూపమును జూడలా నే నిశ్చల మైన దని భావము. 
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వ. ఇట్లు శరీరేండ్రియ (పాణ నునో బుస్థి సమన్వితం బైన 
యహ ంశారంపుతో సహజ 'ఆడాత్మే వ్రంబు గల స్వాధి 

స్థాన చిడాభానుండు నిచావసరంబున సర్వవ్యావారం 
ఫి. బులం జఉజాలించి, శయ ర్యాతేలంబున స్థ గాలచేవాంబు 

డించి, యిందియంబుల విడనాడి, [(వాణంమలు డిగ్గ్ 

ఏడిచి, మనళ్స్సి త్రంబుల నహాంకాకంబునం డడంచి, 

యయ్యహంకృతిని ధవ త్రియం దొడిణగించి, యంత 

ర్నుఖుం డై, యవిద్యాధిస్థాన చైతన్య సాన్నిధ్యంబునకు: 

సుఖంబుగా నరిగ్సి ప్రియ మోద (పమోదాది వృ త్వాత్మ 

కానంద మయ కోశంబునం దనకు నుహౌధిభూతం జై 

నానావిధ వాసనా వాసితం బగు ధీవృ_క్తి డిగనాడి, యనా 

, కా యం ద్యనిర్వచనీయాజ్ఞానత మోభిభూతుం డై యంతట నిత్య 

నిరుపాధిక నిరతిశయ (బహునుభవసాగరమగ్నుం డై న 

చందంబునం బూర్లాధి కారి యె సమాధిసమయంబున 

మొదల నే దృశ ్టింబు గాను [దహ ననియును [దష్టను గాను 
ల ఠి 

(దష్ట నను వృ_్తియు దృశ్యంబు గావున దీనికి (దష్టననియు, 

నివ్విధంబున విజాతీయ పత్యయ తిరస్కార సజాతీయ 

(పత్యయవ్యవహారాంగి కార పూర్వక ౦బుగా6 సేవల నిజా 

నందానుభవ పర్యంతం బశేవ దృశ్యవృ త్తి నిషేధం బొన 
రించుచు, ధీవృ్తి సావ్కూటస్థ చై తన్యసామాప్యుంబునకుం 

జనుచుండ నెప్పు డఖండ సచ్చి దానందస్వరూపాత్మ సామా 

తరం బగునప్పుడు (పచండాత పమ థ్యనితే స్త ప్పకరూా బా 

దీపంబు భంగి బరిపూర్ణ (పత్యగభిన్న ప పర(బహ్మా చైత 

ర్ి 
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న్యంబుళి, న్లో నేక్రభూతుండై. యానందించుచుండు. ఇ ట్లుండు 

నతండు తవ దాం గనుంగొనుచు దనకు నభిముఖుండై. 

యుండమింజేసి యమ్మనంబు జడంబు గావున నివాత 

చీపంబుభంగిం గదలకయుండియు సంకల్పరూపంబుగాం 

బరిణమిం౦పమిం చేసి, లేనియ ట్లుండు, నిదియ సహాజామ 

నస్మ_రాజయోగసమాధి, యిదియె జీవన్ము_క్షి యని యుప 
చేకించునెడ నిజ ముఖారవిందంబు నిలోకించుచు ముసి 

ముసినగవులు నగు సీతాదేవి నెమ్మొగంబు వీటీంచి, విక 

సీత వదనకనులుం డై యవ్విశుద్ధ స స త్ర ష(బహ్మాత్తే క 

జ్ఞానా కారవృ ల్తి తియె యిప్పరమపల్[వతాశిరోమణి యగు 

జామ్మి. నాకు నితానవాయినియు సర్వాభీష్ట ఫల(పడా 

యినియు వశవ_ర్థినియు నై యుండు నే నీ ధీవృత్త రధిస్థాన 

విశుద్ధ చై తన్యంబు నుత్స్వరూపానుభవంబు చేయు నుని 

జ్ఞానము ద్రవ నభినయించి చూపి (కమ్మణ ని ట్లనియె. ౮౨ 

ట్ర్, ఇట్లు, శరీ, ..న్వితంబు = శరీర = 'న్ధూలనూత్మ కారణము 

అనెడి (తివిధ జేవాముతోడను, ఇంద్రియ = పది యిం[దియములతోడను, 

[పాణ = దశవిధ [పాణములతోడను, మనస్ = మనస్సుతోడను, బుద్ధి = 

బుద్ధితోడను, సమన్వితంబు = కూడినది, ఐన, అవాంకారంబుతోడక౯ా = 

క గచ్యాత్మకమైన యభిమానముతోడ, సవాజ తాదాత్మ్య్యంబు = స్వభావ 

సిద్ధమైన అనన్యత్వము - స్వభావము చేత అది తానేయగుటనుు కల ౫ 

కలి? యున్న టి, స్వాధిస్థానచిదాభానుండు = తన కాశ్రయమైన జ్ఞ జనమ 

నకు (పతివింబరూఫుండగు జీవుండు, నిిదావసరంబునక = సుష ప్రిచేళ, 

,సర్వవ్యాపారంబులక = పదునాలుగిం దియములయొక ్క_ ధర్మములను 

చాలించి = నిలిపీ - వదలి శయ్యాతలంబునక్ = పజపుమాంద, న్గూల 
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జేవాంబుక్ = సూలోపాధిన్తి డించి = ఉంచ్చి ఇండికుంంలక్ = ఫ్ సాగా | py moje 

జ్ఞానకర్శేం! డియములశు, విడనాడి = త్యజించి, పాణంబులక = పంద 

పాణములన్కు. డీస్పపిడిచి = దిగనాడి, మనళ్చిత్తంబులక = మనస్సును 

చి త్తమునున్వు అవాంకారంబునందుక్ = అవా మఫిమానునందుు 

ఆడంచి = లయింపంజేస, ఆ యవాంకృతిక = ఆయవాంకారమును ఫ్ 

బృ త్తియందుక్ = బుద్ధివృ త్తియందు ఒదియగించి = ఆడలోించి, అం 

తర్మ్నుఖుండై = లోపలి పక్కు_ మొగము గలవాటెంాలోచూపు గళ్స్కి 

ఆనయగా బయటివ్యాపారములు లేక (బ్రహ్ముమున కభ్ళిముఖుం 2 యనుట. 

అని...ధ్యంబునకుక = అవిద్యా = జీవోపాధి దైన ఆవిద్యక్క అధి 

స్థాన = ఆశయ మైన, చైతన్య == పర(బవ్మాయుయొక' కా సాన్నిధ్యం 

బునకుక = చేరువకు, సుఖంబుూగాకొ, ఆరిగి = పోయి, (వీయ... 

శోళంబునక్ - (వియ = ఇష్ట్రవ స్తదర్శనము చేత? గలుగునప్లైదియు, 

“మోద = ఇష్టవస్తులాభము చేత గలుగునట్టిదియు (ప్రమోద = అనిష్ప 
అ 

వస్తుత్రను అనుభవించుట చేతల గలుగునట్టిదియు, ఆది = మొదలు గాల 

నల వృత్తి ఆత్మక = ఆనందవృక్తులే మూపయ శా: గల  ఆవంవమయ 

కరంజ = = ఆనంవమయకోశంబునందు, తీనకుక = జీవుండగు తేమ 

ఊపాధిభూతేంబె జా చాధాస్థయాపమై, నానా...తంబు - నానావిపజు 

.బహువిధములెన, వాసనా = సంస్కా_రములచేక, వాసితంబు = వానిం 

.పంజేయయిడినది- నానాసం స్కారములనోం గూడినవి అగు, ధీవృ చిక 

బుద్ధి వ్యాపారమును, దిగనాడి = వదలి అనా...తుంగై - అనాది = 

"మొదలు లేనిదియు, అనిర్భచనీయ = ఇజ్టిదట్టిదని నిర్చేశింపరా౦డియు నగు 

“తజ్ఞాన = అజ్ఞానమ నెడు, తమః = చీశటి చేత, అభిభూకుండై = (కీందు 

పబుపంబడినవాయడై, ఆంకటకా = వీదప్క నిత్య...మగ్న్నుండునిక్యే = 

“కాల కయము చేత బాధింపయబడనిదియ్యు నిరుపాధిక = నాలాద్భుపాధులు 

'లేనిదియు, నిరతిశయ = సర్వోత్కృస్ట్ర మైనదియు నగ్కు (బవ్మా = 
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(క్రహృ్మముయొక కా, అనుభవసాగర = అనుభవించుట యను * అనలా 

(అ్రహ్మానందమనెడు సము[దమునందు, మగ్న్మండు = మునింగినవాండు 

ఐనచందంబునక్ = అయినవీధమున - ఇట నిద జెందినవానికీని 'సమొగ్గి 

నెందినవానికీని సామ్యము! చప్పంబడినది - నిదయందుడిగి పడకపయిని 

ఖ్రరుండి యిందియాదుల వృత్తు లెల్ల నుడిగి యజ్ఞానతమస్సు చేత (బుంగుడు 

వడి (బహ్మానందమున మునింగ్నియుండునుగదా. అశక్లే సమాధియందును. 

(ట్రహ్మానందమగ్న్యలేను 'జెప్పుచున్నాండు---ఫ ర్లైధికారి యె = సాధన 

వతుష్టయాదుల ననుష్టించుటచే నిండు అధికారము గలవాడై - అనలా. 

(బవ్మావిదులందు మిన్న మై, సమాధిసమయంబునక = (బవాసనిస్టాకాల 

మందు మొదల జ మొదట్క “శీల = నేను దృశ్యంబు గాను = 

కామ కోధాదులగు లోపలి వెలుపలి దృశ్యములు -గా"నేరను. (దష్టను 

అనియునుజవానికీ వట్టి సావీమా తుండ ననియును, (దస్ట్రను “గాను = సాక్షీ 

కూడం శాన, (దష్ట్రను అను వృత్తియుక్ = సాకీని అనెడు తెలివియున్కు 

దృశ్యంబు “కావునక్ = దృశ్యమే యగుటంబట్ట, దీనికిక = ఈ (దష్ట్రు 

రూప దృశ్యమునకును; (దష్ట్రను అనియుక్ = సావీ ననియున్కు సమాధి 

యందు, మొదట శేను దృశ్యము గాను (దష్టను అని అనుసంధించునుం 

పిదప (దష్టనను తలంఫును దృశ్యమె కనుక నదియు గాను ఆ (దష్ట్రపను 

ఫాకీని అని యనుసంధించు నని (క్రమము "తెలియునది. 

ఇవ్విధంబునక్ = ఈ తీరున, విజాతీయ. ..బుగాE - విజాతీయ=. 

తనకంట వేటు అనెడు, (ప్రత్యయ = తోంపికలయొకళ్ళా = అనలా 

తనకంటు వేటుగా నున్నవని (గ్రహించు శరీరము ఇం(దియములు, . పుత్ర 

మీక కళతాదులు మొదలయిన బయటిదృశ్యములయొక్క_ యనుట, త్రిక 

సార = నిరాకరించుటయు, సజాతీయ = తనక౦శు వేజుగాని -- 

తానే యనెడి (పర్యయ = తోంపికలయొక్క - తన శరీర పుక్త్య 

మి(శాదులయొక క, వ్యవహార = నీవు నీది చేను నాది అనెడా 
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ఉఊండమింజేసీ = ఉండని కారణంబున, అమ్మానంబు = సర్వకారణమైన. 

ఆమనస్సు, జడంబు గావునక్ = అచేశనము కాయబకట్టి నివాతవీపంబు 

భంగికొ = గాలి తగులని దీపమువలెనే, కదలక = చలింపనిద్రై ఊండి 

యుకొ = కరిగియుండియు, నంకల్పరూపముగాక్ ఆ నృ తితాపముగా, 

పరిణమింపమింజేసీ = వికారము నొందకుండుటనలన__వ్యాపీంపకుడుట 

శేత ననుట్క లేనియ ట్లుండును = లేనిదానివలెనే యగును_ఆమనస్సు 

వృ త్రిమాలిన పుడు ఉండినను లేనట్టిదే యగునని భానము. ఇదియె=ఇ ట్లుం 

డుటయె_ (పత్యగాల్శ పరబవ్మాతోడ నెక్య మొండి మనస్సు ఊండియు 

లేనట్టి వై యుండు స్తియె; సవా...సమాధి _ సవాజజతనంతటం గలిగిన, 

అమనస్క_ = మవశ్యూన్య మైన, రాజయోన౫ సమాధి = రాజయోగనిష్థ్క, 

ఇదియె, జీవన్ముక్తి = జీవించియుండంగానే ము క్తి నొందుట - అనయా 

[పపంచ్మభాొంతి తొలగుట, అని, ఉఆపదేశించునెడక = బోధించునఫుడు, 

నిజముఖారవిందంబుకొ = తన ొుగముదామరను, విలోకించుచున్ =. 

చూచుచు, మునీముసీనగవులు నగు=చిజునవ్వులు నన్వుచుం జెడు, నీతా? 

దేవి నెమెర్మగంబును, వీకీంచి = చూచి వికసీతవదనకమిలుం డె = విక 

ఏీంచిన మోము దామర గలవాం డ్రై అవ్వి ...వృ త్తియే - అవ్విళశుద్ధ స రక్త ష= 

మిక్కిలి పరిశుద్ధ సత్త్వ మగు, (బవ్మా = పర(బవ్మాముయొక్క_యు, 

ఆత్మ = (పత్యగాత యొక్కయు, నిక్యజ్ఞ్యన = ఏకత్వరూప మగు 

జ్ఞాన మే, ఆకార ౫ రూపముగా గల్క వృత్తియె = వృత్రికానమే, ఇప్ప, 

రమపత్మివతాశిరోమణి = పతిివతలలో మిన్నయైన యీనీత, అగుంజుమోణ 
అవునుసుమా, నాకుక్ = పరబవ్మామగు నాకు, నిత్య అనపాయినియుక జ 

ఎల్లప్పుడు ఎడంచాయక యుండునదియుు సర్వ అశ్ఫీష్టఫల్యపదాయినియుజీ 

అన్ని కోరిన ఫలములను జసంగునదియును, వళవర్షినియు = లోంబడి 

వ ర్తించునదియు, ఐ, ఉండు చేను ఈధీన్భ... బుక ఈధీవృ త్తి = 

భృ త్తిడ్జానమునక్కు అధిష్టాన = ఆధారమైన విశుద్ధ జనిర్శలమైన, వైతన్యం 
ల 
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బుక్ = పరమాత్మను, మక్ స్వరూప 4+ అనుభవంబు = నాయొక్క 

నేచ్చిడానంద స్వహాపమును ఆనుభ వించుటను - ఆనా పరామర్శించి 

యనుట్క చూపీ=నవానివి కవయిజబచి, కమాణక = మరబు ఇ క్వ రమైన. 

తా. జీవుడు నిదా సమయమునందు (పా కోర ికకాదులను దెగవికిచి 

యంతర్ముఖులడై అవిడ్యాధిష్థాన మైతన్యంబునకుం. బోయి. యజ్ఞానతమష్పు 
నకు లోనయి (బహాైనం దమున మునింియుండున్టు పూరాఢి కారి యగు 

యోగి సమాధిసమయంబున ఇం[దియాదివ్యాపారముల నెల్ల నుడి వెలుపలి 

దృశ్యములను మొవట నేను గాననియుు లోపలి దష్టయుం ఓిదప నేను 

గానం విజాతీయ, పత్య యములను నిరసించి, సజాతీయ్మాపవ్యయసుల నంగ 

కరించుచు నమ స్తముడై న దృశ్యముల నిషేధించుచు ధీవ్భ క్తిసాకీ కూటస్థ 

ఎదెలేన్యయునకు( బోయి అఖండ సచ్చిదానంద స్వ మాపముం గాంచి మానం 

దమున నోలలాశుచునుండును, అప్పుడు కడు మిక్కుటవైన యొండ 

యందున్న కర్నూరదీపమువలె పరబవ్యాయతో ైక్యకు నొంది యానం 

దించుచుండున్యు మణి తన్ను( దాను జూచుచుండును. అప్పుడు మనస్సు 

(పక్యగాత్శ్ళ తన కభిమఖుండు కానందున, జడము గాయబట్టి గాలికేనిచో ట 

నున్న దీపమువలెం గదలకయు సంకల్పరూపముగా నరర్తింపకయు నుండు 

టచేక్క నుండియు లేనియట్టిదే యగుచున్నది. ఇదియే సవాజామనస్య. 

రాజయోగసమాధి యనియు జీవన్ను క్తి యనియు: జెప్పంబడు చున్నది. 

' స on Cay rn చ జొ పెళుద్ధసత్త్వమై |బహ్మాళ్ళల యెక్యయును గుణీ౦చిన జ్ఞానమాపం బగు వృత్తి 

యె యిీనీత. ఇది న న్నప్పుడు వీడక నావశమంటే యుండును. ఈవ్ 

వృత్తికి అధిహ్థానమగు తస్థచై తన్యమే నేను. నాస్వరూపము ననుభవింపు 
లాన్ రు 

మని చూపీ యి టనియమొ. తాత 
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తే, (పేను మాజంగ (నీరాను శ రాను రావు 

యనుచు సతతంబు సత్సరూ] పానుభ వము 

'జేయువారలం దక్క_ నీశసీత మిగుల 

నెట్టినారలం జక్కుల థ్ బెట్టు ననఘు. రా 

"త. అనను = పాపరహితుండ వైన వానుమంతా, ఈనీత = నీత 

యనంబడు ఈ మూల | పకృతి, (పేమ 'మూజంగక = (పీతి అతిశయించు 

ట్లు (శ్రీరామ రామ రామ అనుచుక్ , సకతంబు = ఎప్పుడును మత్ 

స్వరూప అనుభవము=సచ్చిదానంద నిత్య నిర్మలత్వము లనెడు పంచలక్షణ 

ములతోం గూడిన నాస్వరూపమును అనుభవించుటన్కు చేయువారలక్ 

తక్కు_క =చేయుంవారిని దప్ప; ఎట్టివారలక = ఎంతటి గొప్పవారి నయి 

నను, మిగులక జమిక్కి-ల్కి చికుు._ల( 'బెట్టును. 

తౌ, హనుమంతా ! “శ్రీరామా 1 రామా!’ యని యెప్పుడును నా 

స్వరూపము ననుభ వించుచుండువారిని దప్ప దక్కినవార అను నీత యనెడి 

యఅయూామూల [పకృతి నానా భమలం౦దు. బెట్టుచుండును. తాకి 

సీ, ఉన్నది లే దని $ యూహింపంగా నేర్చు 

లేనిది కల దన 3 లెస్స నేర్చు 

నజడంబు జడవుని $ యాగడింపల నేర్చు 

జడ మజడం బని $ చాట నేర్చు 

నుఖము దుఃఖంబుగా జూపి చెప్పల నేర్చు 

దుఃఖంబు సుఖ మనం $ దొలుత నేర్చు 

నిది యది గా దని $ యింపుగా నన నేర్చు 

1 నది యిది గా దని శ యనంగ నేర్చు 

నే. విదపం గలదియె కలదు లేశనిదియె లేదు 

కడం యజడంబె యజడము శ జడము. జడము 



పద్య-౮౮౪.] టీకా తాత్పర్యవి కేషార్టసహితము, 82 

సుఖమె నుఖము తలంప నేసుఖ మనుఖము 
అదియె యిది యిది యది యని 1 శ యాడనేర్చు. రాలీ 

టీ, ఉన్నది = నళ్యయుశా నున్నట్టిదగు పర్మబవ్మామును, లేదని = 
"లేనిదని - అసత్యమని యనుట్క ఊహింపలూ "నేర్చుక్ =తక్కి_౦ప(జాలును 
లేనిది = అస త్తయిన జగత్తును కలదు ఆనక =సత్యమని వెప్పుటక్క లెస్స 
చనేర్చును=చక్క_గా శ కీగలది యగును అజడంబుక్ జడ్జానమును, జడ 

శ 

[పక 

ముని అజ్ఞాన ముని,  ఆగడెింపలో శేరు డా వికల్పము లాడ చేర్పు ను 

క్ 
జడము = అజ్ఞానమును, ఆజడం బని = జ్ఞానమని, చాట నేర్చుక = 

టిం పంజాలున్కు సుఖముక్ = (బిహ్మానంవమును, దుఃబుంబుగాక్ ౫ 

సారరూప మగు దుఃఖముగ్యా చూవ్కీ చెప్పల చేర్చును దుఃఖంబుక్ = 

నగంసారరూప మగు దుఃఖమును, సుఖ మనక్ = (బ్రహ్మానంద మనుటక్షు 

తశొలుత౯ “నేర్చుక- = మొదటే “నేర్చినదగును; ఇది = ఈ పత్యశ్చ్వ 

రూపమగు వైతన్యమ్యు అది కాదని = ఆ సర్వవ్యాపకమైన పర బవ్యాము 

కాదని ఇంప్రుగాక్ = ఒవ్పీదమాా, అన నేర్చున్కు ఆది = ఆపర 

(డ్రువ్మామ్యు ఇది గాదని = ఈకూటస్థచెతన్యము గాదని అనంగ చేర్చును; 

వీదపక జవీమ్మట, కలదియె = సృదూపమగ్నుబవ్మామే, కలదు = ఉన్నది 
'లేనిదియె = అస త్తయిన జనల్తే, లేదుః కడంగి= పయత్న పకి, ఆజడంబె 

ఆజడయ = జనమే జ్ఞానము. జడమ జడము = అజ్ఞానమే అజ్ఞానము, 

నుఖమె సుఖము = (బహాసైనంద మే ఆనందచయ్యు తలంపక్ = విచారింప( 

శా అసుఖ మసుఖము = దుఃఖమె,దుఃఖము;, అదియు ఇది = ఆ పర 

(బివ్మామే ఈ పక్యగాక్శ్ళ, ఇది అది= ఈ పత్య గాత్మయే ఆ పర|బవాము, 

అని, ఆడ నేర్చుక = చెప్ప(జాలును. 

శా, మూల(పకృతియైన ౦యయానీక, సక్యమైన (బవా శ్రమను ఆసత్య 

యని అస కగు జగమును సత్తనియును, అజ్ఞానమును జ్ఞానమనియును, జ్ఞాన 
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మును అజ్ఞానమనియూును, (బహ్మానందసుఖమును దుఃఖ మనియు, దుఃఖం: 

బగుసంసారమును సుఖమనియు, ఈ(పత్య-గాత్మ పర[బవ్మాము గాదనియు, 

ఆపర[బవ్మాయ ఈపత్య గాళ్ళ గాదనియుం జెప్ప నేర్పును, కడపట 

(బన్మామే స సత్తనియు, జగ తే త్త అస త్తనియు, అజ్ఞానమే అజ్ఞానమనియం, 

క్షూనమే జ్ఞానమనియును, (బహ్మానందనుఖ'మే సుఖ మనియు, సంసార 

దుఃఖమే దుఃఖ మనియు, ఆబవ్మామే రిరా _్రత్యగాత యనియు, ఈ 

(వత్యశాత్ళయు యా(బవ్మా మనియు జెప్ప నేర్చును. రార 

వ అట్టు గాన్రన నతిదుర్భ టకారిణియు (బహ్యా-తె్మకక్వ విద్యా 

స్వరావిణియు నుదీయ యోగమూాయాశే_క్రియు నిత్యాన 

పాయినియుం  బరవమువావనియుఈ (బసన్న ముఖయు నైన 

యీనీతాభగవతి నభిముఖం గావించుకొనుము. నీ కతి 

నీ నుంబుగా నిత్య నిరుపాధిక నిరతిశయ నిర్మల నిజానం 

దానుభవంబు గలుగు నయ్యుపాయంబుం 'జెన్పెద నాక 

రి ౦పు మని యి టనియె, of 
a) cn 

ట్, అట్టు గావునక = అది యిట్టిది కాబట్టి, అతిదుర్ధృట కారిణి 

యుక్ = మిక్కిలి చేయశక్యముగానిదియును, (బవ్మా...పిణియుక - 

(బవాస్షి = పర బవ్మామునకున్కు ఆత్మ = (పత్యశాత్న్మకును, ఏకత్వ = 

ఐక్యమును ెలిపెడి, విద్యా = జ్ఞానమే, స్వయావిణియుక = స్వరూప. 

మగా గలదియు మదీయ యోగమాయాళ క్రియుక్ = నాయోగమాయ 

యనెడి చిచ్చు క్రియు, నిత్య + అనపాయినియుక = ఎప్పుడును న 

"న్నెడణలచాయనిదియు పరమపావనియుక- = మిక్కిలి పవిత్ర మయినది/ 

యును, (పసన్నముఖియుక = (పసాదముతోం గూడినముఖము గలదియు -_ 

అను[గవాము గలది యనుట ఐన, ఈ నీతాభగవతిని, అభిముఖిం గావించు 

కొనుము = (పసన్నురాలిని జేసకొనుము. నీకక , అతిశ్మీ ఘంబుగాక్ , 
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నిర్వ ...భనంబు _ శాశ్వత వై.నడియు, నికుపాధిక = న్థూలనూక్షుకార 

ఇకోపహాధఢులు కేన్షిడియు నరతికయ = కోనకంెటి నతిశయిం-దినడి లేసు 

నిర్మల = స్వచ్చమైనవియు, నిజ = స్యకయమొవదయు,. అస దాను 
అ an చు లు 

భవంబు = _జహ్మోనంద మముభ్గవించుటువసు. కలవను అరుపాయం 

బుక = ఆనందము లఫెించున్న అఆవికవళ చెస్పేవను అక ంపుమ ౫ 
ఉు న అ జైజై ఈ 

వినుము అని ఇ ఇనియెను, 
ar) 

తౌ, సుగమము. తా 

క, గాంశ్ వాదు లాక్యా 

'కారాకారితసువృత్త్శ్రగతి నాయందుం 

శేరి రమించుచు నుండుట 

"కారణముగ శామపదము $ గలిౌకా నాకు, రడ 

టీ. గారీశివాదులు = పార్వతి శివుయు. మొదలగు సకలుస్ర్రే లుకు 
బురుషులునుు ఆత్మ... గతిక - ఆత్మాకార=కమ (పక్యశాల ఆకారము 

చేత, ఆకారిత=రూపొండింపంబడిను సువృ త్తిగతిక = మంచివృ్ళ (అనలా 

అపరోక్షజ్ఞానమ్సు యొక్క సరణిచేత, నాయందుక =అఖండస సత్యైనా 

నంద స్వరూ పఫుండైన నాయందు, శెరి= ఐక్యమునొంది, రమించుచునుండుట = 

ఆనందించుచుందుటయె, "కారణము గక" =హేతువుగా-అబ్లానందించుచుండు 

టనుబట్ట యనుట, నాకుక =పరమాత్న నె ననాకు, రామపదము=రాము6ి 

డను నామము కలిగెను. “రమే అన్ని న్నితి రామః అని వ్యుత్పెం 

తౌ, పార్వతి శివుడు మొదలగువారు తమ (పత్య్శాత్మస్వరమూప 

ఇమాం జేయంబడిన యపరోతృజ్ఞానమువలన నాయం దేకత్వము నొంది 

శమించుచుందురు, కాంబట్టి నాకు రాము డనునానుము గలి గను. ౮౬ 

ఆ. జగతి నిట్లు రామీేశబ్లవాచ్యు(డ నైన 

నేను బుధులు బుద్ధి క మానసేం(ది 
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యాంగముల ననాత్మ ౫ యని కడం[దోయంగ 

మిగులుదును జిదాత్మ $ నగుచు నెపుడు, ౮౭ 

టీ, జగతిక = భూమియందు, ఇట్టు = ఈ చెప్పంబడీన విధమున, 

రామశబ్దవాచ్యు (డు = రామనామము చేత చెప్పందగినవాండూ, ఐన నేను, 
బుధులు = పండితులు - (బహ్మవిదు లనుటు, బుద్ధి మానస ఇండియ అంగ 

ములక = బుద్ధిని మనస్సును ఇం[దియములను (మూండువిధములెన) శర్రీర 

ములను, అ నాత్మ అని = ఆత్మ కానిదని - అస త్తని కడం్యదోయంగక = 

'పరిత్యజింపగా, ఎపుడును చిదాళ్ళ నగుచుక = స్వయం పకాశమానం 

బగు ఆత్మస్వరూపుండ నై మిగులుదుక = శేషింతును - కనంబడుదు ననుట, 

తా. (బవావేర్త అగువారు తమబుద్దిని మనన్సును నిం దెయములను 

-మా(డువిధములగ శరీరములను నాత్మ కాదనియు అస త్తనియును (దోసి 

పుచ్చా, రామళబ్దచాచ్యు(డ నగు నేను మిగతగా వారికి గనంబడు 

చుందును. . తా౭ 

అవ. “శ్రీరామ రామ రామి అను మూ(డునాను 
“ములకును వ్యుత్పత్తిని దెలుపుచున్నారు. 

కం సారబహ్మాకారా 

కారిత ధివృ త్తి నాకుల శ గలుగుటవలనకా 

(శీరామనాము మొన్సెను 
(శీరమణ్మీబవ్మావిద్య $ (శ్రీ యనం దగుటన్. రాలా 

టీ. నాపక్క సార...వృ త్తి _ సార = నత్వామ్మాతమైన, [బవ్యా + 
ఆకార = (బవా చుయొక్క ఆకృతి చేత, ఆకారిత = రూపొందింపం 

బడిన, థీవృ త్తి = వృ త్తిజ్ఞానము, నాకు కలుగుటవలనకొ = నాకో 

శలిగియున్నందున, (శ్రీరమణీయ = సంపద చేత ఒప్పున్య = లేక నిత్య 
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విభూతి కధిబేవత యగు గు లక్కీ ఉవిగా ఒప్పునట్టి, (ఐవ్మావిద్య = (బూ 
మును దెలుప్రున్వా జ్ఞా మై (శ జనక తసటక్ = (శీ యస చెప్పం ది. 

యుండుట వేత, చల = శీరాయం డనుపేరు ఒ్పెను. 

ఆ. సత్తామ్మాతమగు (బహ్మ్నాకారముగాం జేయంబడిన వృ త్తిజైానము 
జ గళ ॥ 12 Er నా కెప్పుడు నుండును. ఆబవ్మావిక్య [కీ యనంబడును. కానే అధీ 

చేత రమణీయుండ నె తత్పదలమయ్యెర్థభూతుండనగు నాకు క రాయ డను 
పేరు చెళ్లెను ఆలా 

శే, తలప ధివృ త్తి కే ప్రొద్దు $ (దష్థ్ర నగుచు 

(బత్వగాత్కుండ వై ననాశభావ మరసి 

కెలియుటకు నొప్పు మజి యాద్విశతీయరామ 

“నామము సమ స్హవేదాంతీథామ మగుచు. తా 

టీ, తల౭పక్ = విచారింపయా, ధీవృ త్తికిక్షా = ధీవ త్రిజ్ఞానయు 

నకు, డక = ఎల్ల ప్పుడు, (దస్టనగుచుక = సాకీచె, పక్యగాక్తు(డ 

= కూటస్థు (డనగు, నాభావము = నాయునిక్రి అరసి = విమస్మించ్చి 

కెలియుటపక = ఎటుంగుటకు, మతీ, ఆ ద్వితీయ రామనామము - ఆ = 

(పసిద్ధ మైన, ద్వితీయ = రెండవదియెన, రామనామము = (త్వంపదలమ్యూక్థ 

భూతుండ నగుప్రత్యగాత్మ నై ననాకు) రామశబ్దము సమ స్తవేదాంళ 

ఛామము=సకలమైన ఊపనిషదర్థ ములకు ఉనికిపట్టు _ అనలగా (వణవస్వరూ 

పము, అగుచుక్ , ఒప్పును. 

తా. నే నెప్పుడును వృ తిజ్ఞానమునక సాకీ యగు (పత్యాాక్షుండ 

'నయి యుండుటను విమర్శించి తెలిసికొనుట ై  శ్వంపదలమ్యార్గభూతు(డ 

నగు “నాకు (ప్రసిద్ధ మైన యా రెండవది యగు “రామి నానుము సకలవేచాం 

'శార్థమలకుం బట్టయి యొప్పుచుండును. (శ్రీరామి రామి యనుచో 
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“మొదటిది తత్సదమునకును రెండవది త్వంపదమునకును లత్యూర్ధము లని తెలి 

- యునది, రజా 

"లే, ఆతత(ప్రత్యగాత్ముండ $ నై ననేను 

(బహైరూపుండ నని నాస్వశభాన మరని 

తెలియుటకు నొప్పునుజీయాతృశతీయరావు 

నావమును తమరాతరవిలవమేశేణంబు నగుచు.. ౯ాం 

ట్. ఆతత(పత్యగాత్తుండను = విస్తరించి (అంతట నిండియున్న) 

“కూటస్థుండను, ఐన నేను (బవ్నామాఫుండను అని = సత్య జ్ఞానానంద 

న్వరాఫుండనన్మి నా స్వభావ మరసీ = నాయొక్క ఉనికిని పరిశీలించి, 

“తెలియుటవక్ = ఎటుంగుటకు, మటి = వెండియు, ఆ రతృతీయనామ 

మ = ఆమూ(డన రామనామము కర అక్షర విలవణంబుకొ -& = 

నళించెడు భూత భతికమలకంపెను, అక్షర = ఆ భూతభాతికములయందు 

వ్యాపక మైన కాటస్థ చెతన్యముకం కొను విలక్నణంబు నగుచుక్ = వ్యతి 

“రి కమెనడె - "అసో పదమగుచు ననుట ఒప్పును, 

తా, (పత్యగాత్నుండ నై నై యున్న నేను (బవ్నాస్వరూపుండ నే యగు 

దు నని చాన్నళావరు పరిశీలించి తెలిసికొనుటకు మూ౭డవదియగు రామ 

నామము _ కరాక్షరములకు విలక్షణమై యొప్పుచుండును. జాం 

"లే (పేమచే నిట్లు [నీరాను $ రాను రావు 

యనుచు నన్ను భజించు మహాత్నులకును 
మిగుల ని త్యానపొయిని ఫశ యగుచు యోగ 

సెద్ధిం గావించుచుండు నీ శే (శీనధూటి. గాయ 

టి. ప్రేమచేత ఇట్లు = ఈవిధమున, (శ్రీరామ రామ రామ 
"ఆనుచుక నన్ను భజించు మవోత్ములకుక = నన్ను గొలివెడు మవశ్ 



పద్య-౯-౩. ] గనక వాసు క్స్ రము, §31 

నుభావులక్కు ఈ శ్రీవనాడ్ = (బవ్మ్నావిద్యాస్య హావిణి సన యూశ్రీ 

"దేవి, మిగులకే = మిక్మ బి, నిత్య అనపొామున ఆిపనుక్ ౫ అధ ప్పుడును 

ఎడంపాయ  కోండువచి చు  దకకానిదిక్ ౫ జక్యనసీప్లిన్సి కావించు 

చుం కుక్ = వేయు చుండును. 

తౌ. నన్నిబ్లు శమెడేత “శీరామరామరామ' యవి కొలుచు 

చుండు మహాత్ములను (ఎవ్నావిద్యాస్వ్రమాపిణి మై మొన దాచ యొస్ముడును 

విడువక చారికి (బహ్మము తోడి మైక్యపిద్ధిన గలిగించు ముండు చు. నాం 

వ. అట్లు గావున. గ ౨ 

కే సుగమము, pF 

మ. తలంపం బూర్జ ము ని కె కారమగుతి$ త్రషంవిస్దుభాసిల్ల గాం 

'చెలియన్నేరక మూఢు లై ననరు లీక చేపే గడియ ప్రాణాబు 
ద్గుల నెల్ల ప్పుడు ని గహీంచుకుకు నెంశ$శోర కై చూక్తునిం 
కలియంజూతురు వారికిం నట rs . 

టీ, తలంపక్ = ఆలోచింపలా, పూర్ణమ = విండినవియు, నికి 
కారము = వికారములు లేనిడియునుు ఆనక త్ష్యేంబు = విన (బవ్మా 

తత్ష్వమ్కు ఇట్లు = ఈమూండువిధములయిన రామనామముచేత ననుట, 

భాసిలలగాక్ = (పకాశింపయా, మానులె న నరుబు = అవివేకలగు 
(ap) pe 

మనుజులు తెలియక నేరక = దీనిని తెలియ శకులుగాక, ఈడే... 

ద్ధులక్ ఈ మా(డుదేవాములను ఇం; దియములను (ప్రాణములను బుద్దిని 

_ఎల్లప్పుడుక = నిరంతరమును, నిగ(హించుటకుక = గెలుచుటక్కు ఎంతో 

శక్షులె = మిక్కిలి కోరిక గలవారై, ఆత్మునిక- = పరమాత్ముని = శవా 

మ ననుట, తెలియంజూతురు = తెలిసికొనుటకు. (బయిత్నింతురు. వారి 

శ్రీకొ = అట్టు డేహాదులను న్మిగహీంచి యాక్నను బెలియంబూనువారిక్కి 
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ధీసాక్న్షీకొ = బుద్దికి (దన్టయైనపర(బవాగైమును ఈవత్షీంపంగక్ = దర్శిం 

చుటవు కలుగునే = లఖించునా - లభింప దనుట. 

తా, పరివూర్ణ యను నిర్వి"కారమయు నయినపర(బవ్మాక క్ట మిట్ట 

శ్రీరామ రామ రామి యని మూండు నామరూప ములవేత( (బకాశించు 

చున్నది. మూఢులు దీనిని దెలియక చేహాదులను నిగహీించి యాపరమా 

తుని డెలినికొనవలయు నని పాటుపడుదురు. ఆవిధమునం చెలిసికొనం 

గోరువానికి బుద్ధికి సాక్షీ మై యుండు (బవ్మామును దర్శింప దరము 

వాదు, దాక 

క, స ్యేం్యదియముల చే ద 

త్పర్యవిషయముల నెజబుంగుశేచందంబునం ద 

త్సర్వజ్ఞు సర్భగతునికా 

సర్వమయుం 'దెలియవచ్చు $ సమరసదృవ్షిన్. నార్ 
6 

టీ, సక్వేందియములచేక = సమస్తము లయిన కన్ను చెవి మొద 

లగు ఇం[దియములచేత, తత్ సర్యవిషయములక్ = ఆ యిం(దియముల 

విషయము లయిన శబ్దము స్పర్శము మొదలగువాని నన్ని టిని, ఎతుంగు 

చందంబునక్ = తెలిసికొొను విధమును తత్ సర్వజ్ఞుక్ = ఆయిం(దియ. 

ములను ఇం దియార్థములను అన్నిటిని 'దెలిసినవాండును, సర్వగతునిక = 

అన్నిటియందును పొందియున్న వానిని, సర్భమయునిక్ = అవి యన్ని 

యును తనస్వరూప మైనవానిని - అనయా పరమాత్ముని, సమర సదృష్టైక్ = 

అభేద దర్శనము చేత, తెలియవచ్చుకొ = శతెలిసికొనవచ్చును - తనకం"కు 

'వేజు కాదని యెజుగవచ్చు ననుట. / 
(న్ 

తా. శెవి కన్ను మొదలయిన యాయాయిం[దియముల వేత ఆయా 
విషయముల 'నెల్లను చెలిసికానునల్లే, అభేదదృష్టి చేత (బవ్మామునుగూడం 
దనకంచి వేజంగాండని తెలిసికొనవచ్చును. ఏలనలగా (బవ్మామ్కు నర్వ 
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జాడు సర్వగతుండు. సమస్తమును చాచే మెవవాందుం, కనుకే సమ 

స్తమును (బ్రవ్మామే యని సమకసచృష్టి గలవానికీ [ఐవా శ్రస్వరమాూపమూ 

ఆయాయిం' డియమునకు డానిదాసివినయయు ఆ. సులభమా దెలియ 

వచ్చును. జా 

వ. అట్లు గావున. నారీ 

జీ. అట్లు అభేవద్భప్టి చేత (బవ్మామును. సులభముగా బెలిసికొన 

వచ్చును గాయట్టి. 

న్స్ ఘటశరావాదిమ్చుకత్కాక రబా జాతంబుల 

నెంచి మృత్తిక యని 3 కాంచుషగిది 

నవులకుండల కిరీకటాది భూపషణముల 

స్వర్హం బని మయెొబజుంగుశేచందమునను 

నసి కుంతి ళూల చే కాదికంబుల నెల్ల 

నిను మని యరసి క ననినభంగిః 

బొలుపారు _ఫేన బుశేద్చుద తరంగంబుల 

మంచినీ రని విలోశకించురీతిం 

. దనరు బహూువిధపటములం 4 డంతు వనుచుం 

జెలియుకై వడి ముదలిసంీదియము వికి 

భ్రాంతిని ది దొజంగి సర్వంబు $ (బహ్మ మనుచు 

సుఖముగా సంతతంబును $ జూడు మనము. ననే 

eh 

టీ, అనభు=పాపరహితుడగు అంజనేయా, భట...తేంబులక్ = 

'మట = కుండ, శరావ = మూంకుడు, ఆది = మొవలై లైను మృత్ కార్య 

జూతంబులక్ = మట్టితో జేయంబజినవాని యొక్క నమూవాములన్యు 

ఎంచి = విమర్శించి, మృత్తిక యని = అవియొళ్లు నునే న్న యని, కాంచు 

పశిదెిక = కనుణగొనునట్టును, అమల కుండల శిసీట ఆది భూసషకాములక్ష = 

రఫి 
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నిర్శలము లయిన  పోంసలు 'కిరీటములు “మొదలయిన ఆభరణములను 

న్యర్ణ ంబు అని = బంగారమే అన్ని ఎఆుంగు చందమునను = విధమునన్సు 

అనీ, ,. చెల్లక అనీ = క్తి కుంత = ఈయ కూల = శూలము 

చక్ర = చకము అదికంబులను ఎల్లక్ = మొదలగు ఆయుధములను 

అన్నిటిర, ఇనుము, అన్ని అరసీ జ విమర్శించి, కన్షనినభంగిక = లెలిసీ 

కొన్నవిధమునను పొలుపారు = ఒస్పీదములైన, ఫేన = నురుంసలను, 

బుద్నుద = బుగ్గలను, తరంగములక్ = అలలను మంచినీరు అన్ని 

విలోకీంచురీతిక" = చూచువిధమున, తనరు = ఒప్పుచున్న, బహువిధ 

పటములక్ = నానావిధములయిన వ_స్ట్రములను, తంతువు అనుచుక్ = 

నూలిపోంగని, తెలియుకై వడిక్ = ఎటీణినట్లు, మొదలి సందియము నానిన 
అనా 

కుండ పోంగు కత్తి నూ లనెడి మొదట్మిభమమును, విడిచి = (అనలా 

శరీరము ఇం[దియములు [పాణము లనెడి అనుమానమును) దిగవిడిచి యని 

యర్థాంతేరము. (భ్రాంతిని తొజంగి = ఘటాదు లనెడి (ఛమను వీడి శరీ 

లేం దియములు నే ననెడి పూపహామును విడిచి యని యర్హాఎళరము. సర్వం 

బుక్ (బహ్మాము అనుచుక్ = (కండ మూ6కుడు మొదలయినవాని నెల్ల ఒక 

మన్ను గానే (గ్రహించినట్లు నానావిధ నామరూపములతోం దోచు) 

(పపంచము నంతయును పర(బవామే యని సంతతంబుక్ = ఎల్ల పడును, 

సుఖముగాక్ = అనాయాసముూగా - లేక ఆనందముగా చూడుము = 

శస్టొనుము. 

తా, కుండ మూకుడు మొదలగువానిని మన్ను గాను పోంగులు 

కిరీట్రములు వెందలగు సౌమ్ము లెల్ల బంగారముగాన్కు కత్తి యీంకు మొద్ద 

అగు నాయుధముల నెల్ల ఇనుముగాను నురుగు బుగ్గ అలలు మొదలగు 

వాని నెల్ల నీళ్ళుగాన్కు పంచె దుష్పటము కోక పయంట మొదలగు వస్త 
అటి 

ముల నెల్ల నూలుగాను విమర్శించి తెలియునట్లు, పలువిధములమున నామ 



పచ్య-౯౬.] టీకా తాత్సర్యవి శేపార్గసహీతము. 8కిక 

కాపములతోం దోంచు (ప్రపంచమందలి సమ స్థవస్తువ్రులక 
UL 
Wy WP 
సన సక 

a ఖా 

(బవ్నా మని యెప్పుడు ౫బుగుచు కేహోదుశే. చ నావక భ్రాంతిని దిగ 
పవి చదువుము. = 

న్స్, స్థూలక కీకంబు 4 నుపిబు” నుంకు 

సకశే= ప్రియము లముపశ శ్ ఏకి నొందు 

సన్మానకపవనముల్ శ సంచలింపకయుకు: 

గామాడిశ | తువకేక్షము ౫కెంచు 
గ్ స్ఫుర ద దమాని త్యాద 9 సుసణముల్ సవముకకూజు 

ఘనగుణాతీత లక్షణము నొడప్పుః 

బొలువారు వై రాగ్యశబోధ పరకులు సం 
పూర్ణంబు లై మదిం $ బొదలుచుండు: 

"తే. బరమనుఖవారి యుప్పొంగి 4 పాజుచుండు 

ముందట వసిరోచు మోహించి $ మోకలవ్న్ 

సంశయము లేక దృఢముగా 4 సంతతంబు . 

సర్వమును (బహ్మ నుని చూచుేశాంతినిధ్ధికి, 

టీ, సంశయము లేక = సందేవాపడక్క దృఢముగా 

సతతంబుక = ఎల్లప్పుడును, సర్వముక్ 

అని, చూచునట్టై, శాంతినిధికిక 

చవాతతోనా. బడా. 
సాగ్ 

ఖ్ స పగానాదాలాయ 

మ్ Kir, 
శ 

= సకల్మపపంచసుక్కు (బ్రవ్నాము 

౯ చి త్తీలయమునకు మాం యగపచాన కీ. 

బవా )నిషున కనుట. నూలశరీరంబు. = శత 9 థి 
సూలజేవాము, నుస్థిరంబుగక్ = 

(మోడువలె నించుకేని మెదలనిదిగా, ఊఉ 
¢ 

ఉండును. సకల ఇం[దియంబులుక 

చట “నరం ఖలి(ద ౧ 4 బ్ో న కించన క ఇ న 9 ఖల్విదం (బవ్నా (బవ్నా 2_న్యం కీంచ 

శప్పురువవేదగ్ 0 సర్వమ్” “పురుషాన్న పరం కిఖ్చీత్ ” “ఏకో దేవో 

బహుధా నివిస్టః' “మ త్తః పరతరం నాన్య త్కిచ్చెదస్తి ధనక్హయ"” “స 

అధ 3 , నా చద సచ్చావా మర్దున, ఇత్యాది (శుతిస్మృతు లిచట అనుసంధించునది. 
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సమస్తము లయిన ఇం[దియములున్తు ఉపశాంతిక్ ఒందుకొ = తమ తను 

వ్యాపారము లుడిగియుండును. సత్ మనః పవనములు ఇ (శేష్టము అయిన 
మనస్సును (పాణాదివాయునులున్తు సంచలింపకయుండుక్ = మిక్కిలి 

కదలతండును. కాను ఆది శ(తువర్షము = కామము మొదలయిన శతు. 

నమావాము (అనలా కామ [కోధ లోభ మోవా మద మాత్సర్యము. 

లనెడు అరివడ్వర్షము, నళించుక. = కును. స్ఫురత్ ... గుణముల్ - 
స్పురత్. జ స్ఫురించుచున్న, అమానిత్వ = తన్ను6 దానే పొగడుకొన 
కుండుట ఆది = మొదలయిన, సుగుణములు సమకూజును, మఘునగుణారీఠ 
లషణముక్ = గొప్పవి యగు సత్త్వాదిగుణములను అతీ (క మించినట్టి లక్ష్య 

ణమును - సత్వ్యదిగుణములకు లోపడకుండుట యనుట, లేక్క ఘనగుణ. = 

(ేస్టగుణ మైన సత్త (మును అతీత=క డచినట్టి _ అనలా తుర్యాతీత మైన 
(బవ్మాముయొక్క్క లక్షణమును ఒదవుక్ = కలుగును, పాలుఫు... రతులు- 

పొలుపారు = ఒప్పుచున్న, వె రాగ్య = ఇవా పర సౌఖ్యములందు ర శి 
లేకుండుట యు, బోధ = ఆత్మజ్ఞానమును, ఉపరతులు = సర్వకర్శపరి 
'త్యాగమును, సంసూర్లంబురై, మదడిక్ = మనస్సునందు, పొదలుచుండుక్ = 

వృష్టం బొందుచుండును. పరమసుఖ వార్చి = (బహ్మానంద మనెడి నముద 

మును ఉప్పొంగి = వెన్లివిరిసీ, పాటుచుండుక్ = (పవహించుచుండును. 
మోకులక్రీ = ము_క్ష్కాంత్క మోహించి = వలచి ముందటకొ = ఎదు. 

టచ్చే వసించును. 

తా. (పపంచమందలి నామరూపాత్మకము లగు వస్తువుల నెల్ల కుండ 
వేంగు గుడ్డ యని నానా విధములుగా సందేహించి (భమింపక యవి, 
యన్నియును నొకే[బవా శ మని దృఢముగాల గనుంగొనుచుండు (బవా 
నిషునకు న్థూలదేవాము (మోడున తె కదలకుండును. ఇం (డియములకు తమ 
తమ వ్యాపారము లుడిగిపోవును. మనస్సును |పాళాదివాయునులును 
చలింపకుండును. కామ కోధాదులును..నశించును. తన్ను6 దాను పొగడు 

wel 



పద్య-౯౮.] _ టీకా తాత్పర్యవి కేషార్థసహితము. ప్రి? 

కొనకుండుట మొదలయిన సుగుణము లాొనగణూ డును. సత్త్వాది ఉణయులకో 

లోను గాకపోవును. వైరాగ్యమును జ్ఞానమును సర్వకర్శపరి త్యాగ మును పరి 

పూర్ణ్రముణా మనస్సునందు. నలుగురు, (బవ్మినందరసము వెల్లువగా (బవ 

హించుచుండును. మాక. మెదుటే యున్నట్లు ఆత్యంతనులభ ముగా 

చోచరిందుచుండును, జాజ 

క, 'రాజత్వ మమరినంత నె 

భూజనములు వానిం జేరి $ పూజించుగతి౯ా 
రాజిలి సర్వము దను6గా 

యోజించినయపుజడె పొందు శే నుత్తముగుణముల్. ౯౭ 

టీ రాజత్వము = రాచతీకము - రాజగుట్క అమరినంక దే = ఒన 

గూడిన మాత్రముననే భూజనములు = లోకులు వానిక్ = ఆ రాజ 

త్వము కలిగిన పురుషుని చెరి పూజించుగతిక్ = సమ్మానిం చును, 

రాజిలి = (పకాళించి. ఒప్ప సర్భముకొ=సమ స్ప జగస్తును “నులాగాక్. = 

శన్నుగానే - తానే సమ స్ప్హపపంచ మని అనుట, మోజించినయప్పుడే = 

ఎంచిన ప్రడే, ఉ_త్రమగుణముల్ = సర్వజ్ఞ త్వము మొదలయిన గొప్పగుణ 

చులు, పొందును, 

తా. ఒక పురుషునికి రాజత్వము కలిగినమాతేముననే లోకు లంద 

ఆఅును వానికడకు వచ్చి పూజించుచుందురు. అస్తై సమస్తము తానే 

యనెడి య భేదదృష్టి యొకనికిం గలుగలా నే వానిని సమస్తము లయిన 

సొప్పగుణ ములును వచ్చి పొందుచున్న వి. డా౭ి 

తే, తరుణివేషంబుం గై కొన్న కేపురుమం డరయం 

బురుమషముం డగులాక పరికింపం 4 దరుణి యగునె 

జీవ భావంబు జేకొన్న $ కేవలాతు( 

జాతు డగుంగాక మతి జీవం శ డగునె తెలియ. నా౮ 
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టీ, ఆరయక్ = నిభారింపంా, తరుణివేవంబుక = స్రీ వేష 

మన్కు కై కొన్న పురుషు(డు = తాల్చిన ముగవా(డ్చు పరికింప౯ = వివరిం 

పంగా, పురుషుడు అగులాక = మగవాంజే యగణనుగాన్కి తరుణి 

అగునె = స్రీ యగునా + కాండనుట్క తెలియక = విచారింపలూా, 

జీవఖావంబు = కించిద్ జ్ఞత్వము మొదలగు గుణములతోం గూడిన జీవ 
జ — x2 జ త్వమును, చేకొన్న కేవలాతుడు = (గహించినట్టి కద్ధాత్మన్వరా పు 

డగు కూటసు(డు, ఆత్తుుండు అగుగాక = పరమాత్ముండు (పర్మ్యబహ్మము) థి @ ధా 
అగునుూాని, ముల్కీ జీవుడు అగునె = జననమరణాదియు కుం డైన 

జీవుండుగాం డనుట. ఘటమందున్న యాకసము ఘటజలమునందు. (బతి 

వింవించెడియాకాశము గాక మహాకాశమే యగును. అన్తే పంచానరణము 
జట జో | లలోపల నున్న కూట సస్థ్యబవ్మ్నాము పర(బవ్మామే యగును గాని మట్ొ 

కటి గ దని తొత్సర్యము. కారా 

కే, దంతిరూపంబుచే నొప్పుశదారు వరయ 

దారు వగులాక పరికింప 4 దంతి యగునె 

విశ్వరూపంబుచేం ద్ చువిహ్థుమూ ర్తి 

విష్షుం డగులగాక పరికింప 4 విశ్వ మగునె. ౯ా౯ా 

టీ. అరయక్ = పరిశీలింపలా దంతిరాపంబుచేక ఇ ఏీనుంయ 

రూపు"చేత, ఒప్పు, దారువు = మాను - అనలా (మానితో వేయంబడిన 

మేనులగసబొను a దారువు అగునుగాక = (మానే యగునుగాని, పరికిం 

పక్ = విమర్శింపలా, దంతి అగునె = నిజమైన ఏనుంగ అననా? కాడ 

నుట. విశ్వరూపంబుచేక్ = జగ[దూపముగా - నాచానామరూపా 

తక మైన్మపపంచముగ్యా తోంచ్చు విష్ణుమూర్తి = పర్భబవ్మాము, విష్ణుండు: 

అగులూక = సర్వవ్యాపకమైన పర(బవ్మామే యగునుగాని, పరికింపక్కొ 

విశం మగని = నామురూపూరంక మ౫గజణగగు అననా? కాం డనుటు. 
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తౌ. మానితో ౭ జేయంబడినమేనుల. (మానే యగును గాని నిజి 

ముగా నేనుంగు చాడు, అక్ష (జహ్మము నానానామరూాపాక్ళక మైన 

జగక్తుగా నయినను (బ్రహ్మమే యనసమ గాన్ని నిగా జగత్తు ఇగాదు. కాకా 

ఉ. వారణమంచు! భ్రాంతు డగు వానికి డారువుదోంప దా క్రియా 
చారు వటంచుంగా ౨చు విహిత జ్ఞానకంం బరకికింపం గల్గునే 

వారణ మట్టు సర్వ మనుశేవానికి (బవ్మాము గానిపింప ద 
ట్లూరక (బహ్మమంచు: గనుకయోగికి సర్వముగల్లితో :చు నే. 

టీ, చారణ మంచుక్ = పీనుం గని, (ాంతుండసవా? కిక=[ భమ 

పడినవానిక్సి దారువు = (మాను తోంపదు = అగపడదు, (మానితో చేసన 

ఏనుగును (మానే యని తలంపనియుడల అది నిజముగా ఏను గనియే 

తోయ ననుట. ఆక్రీయక్ = ఆ విధమున - అట్టు (ఛ్రమించినవానివిథ 

మునస్చ్కే దారు వటంచుక్ = మాను అన్ని కాంచు = చూచున్జ విహి 

తజ్ఞునకుక్ = తెలివి గలవానికి _ లేక విహితమయినదానిని జెలినినవానికి, 

పరికింపక్ = పరిశిలింపల్యా వారణము = ఏనుగ కల్లు నె జా ఊండునా- 

ఉఊఉండదనుట. అట్లు = ఆ విధమునన్నే సర్వమనువానికీక్ = ఇది (బవ్మాము 

గాదు - నామరూపాత్నక మగు సమ స్ట పపంచమే యని తోంయవానిక్సి 

(బవ్మాము, శకానిపీంపదు = కన౭ంబడదు. అట్లు ఊరక (బవ్మా 

మంచుక్ = అంతయు (బవ్నామే యని, కను యోసికిక = కనుయగొనెడు 

(బవ్మానిస్టునకు, సర్వము = నామరూపాత శ మగు సకల్మపపంచమ్ము కల్లి 

తోంచునే = ఉండి కనబడునా ! కనంబడ దనుట. 

తా, (మానితో జేయంబడిన బొమ్మను ఏను€ గని (భమశనచ్చో నది 

(మౌనుజా౬ దోంపనియట్టు కనంబడుచున్నయిది యంతయు జగ కని తలం 

చినవానికి పర్యబవ్నాముణా తోంపదు. అది యేనుగు కాదు [మానే యని 

నిశ్చయించినవానికీ ఏనుగు (మానే యైనట్టు, జగక్తు “గాను (అవ్మామే 

యని యొంచువానికి జగ మంతయు [బవా శ్రమే తోచును. ౧౦6౮ 
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వ. అనిన విన హనుమంతుండు సీతారామున కి ట్లనియె, ౧౦౧ 
టీ, నుగముము. 

క, మోరలు నుడివినవడువున 
నారసి సర్వంబు [బహ్మ $ మని కను ఘునుండే 
(వారబ్బవ్యవహారం 

బేరీతిం జేయు' దీని శ నెజి(గింపుం డనన్. ౧౦౨ 

టీ. మిరలు = మిరు, నుడివినవడువునక్ = 'చెప్పీనరీతిని, ఆరసీ= 

విచారించి, సర్వంబుక్. = సమ _స్తమును (అహ్మము, అని కను ఘును(డు = 

చూచునట్టి గొప్పవాండు, ఏ ప్రారబ్ధ వ్యవహారంబుక్ = (పారంఖించి 
నట్టి ఏ వ్యాపారమును, ఏరీత్రికొ = ఏష్మపకారము, చేయును దీనికొ= ఈ 

యగ్ధ నును ఎణిణింపుండు = తెలుఫుండు, అనక్ జ అనంాం 

తా. స్వామి ! మిరు చెప్పినట్టు త శ్ర విచారము చేసి సమ స స్త 

మును (బవ్బాముాం జూచునట్టి మహాత్ముడు (పారంభఖిం చిన యే పనిని 

ఏ విధముగా జేయునో శెలపంగోరుచున్నా ను. “= ౧09 

వ, అనిన శ్ రామచం దుం డవాగ్టన ₹0[దుని క్రి రనియె. ౧౦౨౩. 

టీ. సుగమము, - 

ఘట కటకో ర్మికా పట నిశీకాయములకా నువివేకదృష్టి చేం 

_ దటుకున మృత్పువర్ష్మ జలశతంతువు లంచు నెజింగినంతం ద 

త్స్ఫుటతరనానురూ పములు$పోవమినన్ని యుంగార్యకొ టెకె 
ప్పటివలె వచ్చు వచ్చిననుశబాధకమున్న దె హేతుదృష్టికిన్. 

టీ. మఘట...యములకొ _ ఘట = కుండలు కటక = కడియములు, 

ఊోర్చికా = అలలు పట = వస్తములు - వీనియొక్క, నికాయములక్ = 

నమావాములను, సువివేకదృష్టి చే = మంచి వివేచనతోడి చూఫుచేత - 
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లి లి థ 
న్ చి వై స్తో (వా న నే any త్త ప్రజ్ఞన దృష్టి చేత, తటుకునక = ఆప్పుడే, మత్ సువ జల తంతువు 

అంచుక. = మన్ను బంగారు జల వూలిపోయయలు వని, ఎజీం నంతక్ = 

"తెలిసికొన్న మ్మ నే వత్ స్పుటకర నామహాసనులు = ఆ ముటాదులి 
శోక 

పోవమిక్ = నళింపకుండుటవలన, అన్నియును = ఆ నామరూపమా 

లెల్లను కార్యకోటికిక = కార్య పమాహమునక్షు _ వండికానుట తొడుగు 

కొనుట మొదలగుకార్యముల కనుట్క ఎప్పటివఠెక్ వచ్చును = స్తూర్యయ 
ww! న! 

వలెనే వాడుకొనుటకు నుపయోగించుచుండును, వచ్చినను = ఆం వాడు 

క్రానులుకు వచ్చినప్పటి కిని, హూకు దృష్టికిక = కుండలు మొనలను వారికీ. 

మున్ను మొదలగునవి కారణము లని తెలిసిన చూపునకు బాధకము SES 

ఊన్న దే = విరోధము కలదా? లేదనుట, 

తా. కుండలు మెొదలగువానిని త క్త దృష్టి చత దటాలున మన్ను 

మిదలగునవియే యని తెలిసికొన్నతోడ నే, యా కుండలు మొదలగు 

వానికి గల కుండలరూపును కుండయను పేరుకు మజులముపోవున్యు 

కాబటి, యా కుండలు మొదలగువానిని (కలమాఫు "తెలిసి నవిదపః గూడ) 

వండుట మొదలగు పనుల కుపయోశించుకొనుచుందురు. అ బ్లాపనుల 

చాడుచున్నన్సు అవియెల్ల మన్ను మొదలగునవియే యగు నని వానికారణ 

మును దెలిసికొని యుండుటవలన, నవి యా కారణదృష్టైని చాొధింపంజాలవు. 

శా, ఆరీలతిక౯ా సకలంబు తత్త మని దిశ వ్యాధ్యాత్మయోగంబుచే 

నారూఢిం గనుయోగి కెయ్యెడం దదీశయాం గం దియాతై 

భిక్షిం, (బారబ్బనుభ వంబు గల్లు నటు లొశప్పారంగం చా 

(దష్ట మె, సారోచారవిచారదృష్టి నరయుకా $ సర్వంబు 

(బహ్మంబుగాన్, ౧౨౫ 
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టీ. ఆరీతిక = అట్లు సకలంబుక్ = సమస్త (పపంచమున్సు 

తత్త్వము = బ్రవ్మాయ్కు అని, దివ్య అధ్యాత్మ యోగంబుచేకా _ దివ్య = 

ఆ పాక్ళక మైన, అధ్యాత్మయోగంబు బేక్ = ఆత విషయక మగు సమాధి 

చేత _ లేక జీవేశ్వ రె క్యజ్ఞానముచేక, ఆయాఢిల౯ = నిశ్చయముగా, కను 

యోగికిక = చూచెడు యోగికి ఎయ్యెడక = షీ స్థలమునను, తపీ,... 

భికికా _ తదీయ = ఆ _బవ్మాజ్ఞాని దైన, అంగ = శరీరముయొక్క్యయు, 

ఇం[దియ = ఇం[దియములయొక్క్యయు, ఆత్మ = బుద్ధియొక్కయు, 

ఆళికిక౯ = గుంపునకు, (పౌరబ్బ అనుభవంబు = తాత్కాలికమైన (పారభ్ధ 

క ర్టాముమయొక్క్ల అనుభవించుట కల్లును ఆటులు ఒప్పారంగక = అట్టు 

చేహాదులకు (పారబ్ధకర్శములు కల్ణచున్నన్కు తౌను = ఆ (బవ్మావేత్త, 

(దస్ట్రమయై = సాఠత్నీయై సార ఉదార విచారదృష్టిక్. = (శేస్థమును గంచ్రీ 

రము నయిన వివేక జ్ఞానము చేత - ఆత్మానాత్మ విచారమును మిక్కిలి దృఢ 

ముగాను లోంతుగాను !జేయుటచేత ననుట్క సర్వంబుక్ = అంతయును, 

(బవ్మాంబుగాక్. = పరమాత్మా నే, అరయుక = ఎంచును. 

తా. ఆ విధమున యోగి యగువాండు సకల నామరూపాత్మక 

(ప్రపంచమును తత్త్వం బగు పర(బవ్మామే కాని మతియొకటి “గాదని 

యధ్యాత్మయోగముచే కనుంగొనునుగాన్తి వాని శరీరాదులకు6 (బౌరస్ధిమ 

మాత మనుభవించుచుండుట మానదు, అటె తత్త దృష్టి గలవానికిని 

(ప్రారబ్ద మనుభనమంబే యుండినను వాండు దానిచే (భ్రాంతి నొందక 

యాశ్మానాత్శవిచారము మిక్కిలి దీర్భయమగాను దృథఢముగాను జేస్కీ వివేక 

ద్భస్టి నొంది నకల పపంచమును[బవ్మాముగా నే కనుంగొనుచుండును. 

శా. గానంబుకొ నటనంబుం దాళగతులం శ గావించుచుం జారు 

వి,ద్యానై పుణ్యము. జూపుచుకా శిరముమోతదం గల్లువెం 

దొంతరం, బూనం గై కొను నాట్యశీలునిగతి౯ా శబుంఖాను 
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ఆ లా వీ నీ i i ఇ an ఎ సళ జ రాల స జత పుంఫోజ్ఞ ఏల, న్నానా ర్థానుభ వజ్ఞుం డయ్యు బుధు జాశనం 

దాతు a గాంచుకొ మడిక, ౧౦౬ 

టీ. గావంబుకొ = పాటను నినంబుక = అటక ఈ తాళ 

గతులక్ = (ధువము మొదలయిన తాళ ములకు గం అన్న్ముదుకెము మొద 

అయిన మార్దముల చేత, శావంచుచుక = చేయుచు, బారువిదా్గఃో ఫు 
తాల 

ఇ్యాముక్ , చారు ఇ ఒప్పిద మైన, విద్యా = (జారు, నొక్కు డాలు 

మొదలయిన దశవిధ గమకఖేదములతో. గూడిన) సంగీత విదృ్యయందల్కి 

చె పుణ్యముక్. = కౌళలమునుు చూపుచుక, శిరముమిందక్ = తేల 

పయిని కల్లు పెక దొంతరక = ఉన్న పెస్ల కొండలవొంతిని హాకక్ 
౧ ది 

oan) 
తు వా 

ధరించుటకు, కెళొను = చేకొనునట్ట, నాట్యశ్రీలునిగతిక్ = నాట్బమాడు 

వృత్తి ౫ లవానివిధమున, పుంఖా ,..డయ్యు---పు ంఖానుపుంఖ = పీంజి 

ఇంట పీంజగా - ఒకటివనుక నొకటిగా ఎడతెగక, ఉస్జ్వలత్ = (పకా 

శించుచున్న, నానా = అనేకము లయిన ఆర్ధ = ఇం డియాక్థమల యందు, 

అనుభ బజ్జుం డయ్యుక్ = నుఖానుభ వమ గలవా౭డయినను, బుధుడు= 

(బవ్మాజ్ఞాని? ఆనందాత్నుక్. = అఆనందస్వరూపు. డయిన పరమాత్ముని, 

చుదిక్ = మనస్సునందు, కాంచును = దర్శించును. 

ఇ తాళ మనంగా వాస్తద్వయ సంయోగ వియోగంబులు గలిగి, 

కాల, మార్చ (కియ, అంగ (గవ్మా జాతి, కళ్ళ లయ, యతి (పస్తారము 

లెడు పది విధముల (పాణములతో. గూడిన (ధువ్క మఠ్య, రూపక్క జం పె 

(తిఫుట ఆట'తాళ, ఏకళతాళము లని యేడు విధములుగా నుండును. పనిని 

జతుర [శ (తిక మి(శ ఖండ సంకీర్షము లనెడి జాతు లయిదింటి కోక (ప్త 

రింపలగా ముప్పదియైదు విధము లగుచున్నవి. తాళముయొక్కా గతులు 

౧, ద రో, ర్యా ౧౨ ౧౬, అతరకాలములు వరుస గల అన్న్ముదుత, 

ద్రుత, లఘు, గురు, ప్రత, కాక్క పదము లనెడి అంగముల మార్గము లని 

తెలియునది. 



844 నీతా రామాంజనేయసంవాదము (ఆశ్వా-9, 

తా, నిప్రణుండయిన నర్తకండు తలమిదం గుండలదొంతి పెద్దదిగా 

నిడుకొనియే యాడుచును బాడుచును చాళీములు వై చుచుకు దన విద్యా 

కౌశలమును జూఫుచు నానందించునట్లు త త్త (వేత్త యగువాండు తండోప 

తండములుగాం గల “పెక్కు. లిందియార్థ ముల ననుసంంచుచున్న వాం 

'డయ్యును ఆనందన్వరూ పుండయిన పరమాత్ముని లోపల దర్శించుచునే 

యుండును. | ౧౦౬ 

-చ. స్వకృత విచి(త పట్టణ మశసన్మయనుంచు నెటింగి(భాంతినొం 

దక యిల నై ౦| దజాలికు(డు$ దానిసృ్ఫజించువిధంబునకా నిజ 

(పకృతికృత[పపంచము నళభావముగా వివరించి కాంచి త 
ద్వికృతులం జెంద కేఘ నవి వేకియొసర్చుసమ_స్త కార్యముల్. 

టీ, ఇలక్ = భూమియందు, ఐం[దజాలికుండు = గారడివాండ్య 

స్వకృత విచితపట్టణము = తనే నిర్మింపంబడీన వింత యైన పట్టణము, 

“ఆసన్నయమంచుక. = కల్ల యని ఎలింగి, (భాంతినొందక = మోహీం 

పక్క దానిక్ = ఆ కల్ల పట్టణమును, సృజించువిధంబునక్ = నిర్మించు 

నట్లు, ఘనవివేకి = గొప్పత త్త గవినేకమ గలవాండు నిజ...చముక్ _ 

నిజ = తేనదైన, (పకృతి = (పకృతివికార మగు మనస్సుచేత, కృత = 
“కల్పింపంబడిన (పపంచముక్ = పంచభూకమయమగు జగత్తును అఫావ 

ముగాక = లేనిదిగా, వివరించి = విమర్శించి కాంచి = అన్తే చూచి, 

“తత్ వికృతులక్ = మాయాక్ళత మైన యాజగత్తుయొక్క_ వికారములను, 

చెందెకే = పొందకయే ) సమ స్తకార్యముల్ = ఎల్ల పనులును, ఒనర్పుక్ = 

చేయుచుండును. ' 

తౌ, గారడివాండు. తా నిందజాలముచేక నొకవింతపట్టణమును 
సృజించి యది కల్లయని మాత్రము తలంచి నిజమని (భమియక యుంకునటు, 
త్త పవివేచనము గలవాండును కన (పకృతిపరిణామ మగు మనస్సు చేత 



వద్య-౧౦౮.] టీకా తాత్సర్యవి శేపార్గ సహితము. రిక్తీగ్ 

గల్పింపంబడిన జగత్తును గల్ల యని తలంచి డానివికారములకు లోన గాకయ్ 

సకల కార్యములు చేయుచుండును. ౧౦2 

మ. శివజీవై కృసమాధియందు విలసీచ్చి న్నా త్రత తంబు డా 

నవలీలం గని పూర్ణుడై పిదప మాశయాసంసృతిం జెందినం 

దనుల౯ నేర్చు నెయోగి పాలు వెరుంగైై గతచ్చంగవేళై నయా. 

నవనీతం బింకం జల్లలోం గలయునే $ నానా పకారంబులన్, 

టీ, యోగి = (బవ్నావిదుండు, శివ...యందుక్ - శివ = మంగళ 

స్వరూపులడెన పరమాళ్నునియొక్కయు, జీవ = కించివ్ జ్ఞ శ్వాదిగుణములు. 

చేని _ుత్యగాత్శ యొక ్క_యు, ఐక్యసమాధియందుక్ = ఏకత (ముత్రోం 

గూడిన నిర్పికల్బ్ప నిష్టయందు, విలసత్ చిన్నాక తస్ట్వంబు = (పకా 

బీంచుచున్న క్ష్మానైక స్వరూపమైన వా స్రవమగు (బవ్మామున్వు తాను, ఆవ 

లీల౯ = సులువుగా కని పూర్ణుడై = నిండినవాండై - అజండంబగు 

పర్యబవ్మామై యనుట, వీదపక్ = పీమ్మట, మాయాసంస్ఫతికొ = మాయా 

కల్పితమగు సంసారమును, ఇెందినక్ = పొందినను, తేవులక్ చేర్చు నే = 

దానిచే కీడ్పుడంగలడా _ లేయనుట. పాలు, పెరుల్లై = పెరుట్నైన 

పిమ్మట, (తచ్చంగక్ = చిలుకలా, వేశున యా నవనీతంబు = వేఆంాా 

"నేర్పజిన యావెన్న, ఇంకక = అటమి6ద - వేజు పడిన పిమ్మట, నానా' 

(పకారంబులక్ = అనేకవిధములేతలానిి చళల్లలోక్ = మజ్జిగలో, 

కలయంనే = చేరునా - చేర దని యర్థము. 

తొ, జీవుండును (బవ్శూమును నైక్యము నొంచెడి నిర్వికల్ప సమాధి 

యందు జ్ఞానెక న్వరూపమగు పర బవ్మాత త్ర్వయును జూచిన యోగి కౌ నఖం 

న కరస బవ్మాం బగుచున్నా (డు గాన, వీదప మాయాకల్పితంబయిన యో 
రా కో 

సంసారమును బొందినను, చీనియందుం దగులు గలిగియుండ(డు. పాలు. 



క్ర46 నీతా రామాంజ నేయనంవాదము [ఆశ్యాం3. 

పెరుళయినవీదప, దానిని జిలుకంగాం బుట్టి వేజుపడిన వెన్న మరల చ 

విధమునంశాని యామజ్జగలోం గలనిపోవ నేరదుగ దా, ౧౦౮ 

చే, (పజల తావ కామృత $4 పర్భతంబు 

స్మాశ్రయించునె మృగవిహం$గాదికములు 

(బహ్భమయు డై (పకాశించు$( బవ్మావిదుని 

నంటునే పుణ్యపాపంబు శ లాంజనేయ ! ౧౦౯ 

టీ. ఆంజనేయ = హనుమంతా (పజ్యు...తంబుక్ - (పజ్వలల్ = 

మిక్కిలి మండుచుండెడ్కి పావక = అ్మివేక - అడవినిస్ప్వృ చేత ననుట, 

ఆవృత = ఆవరింపంబడీన, పర్వ్యతంబుక = కొండను, మృగవింవాగ ఆదిక 

ములు = మృగములు పథ మొదలగునవి, ఆ(శయించునే = చేరునా 

చేర వనుట్య అ, (బవ్మామయు౯డై = (బన్ముమే తానై, (ప్రకాశించు, 

(బవ్నావిదుని, ఫు ణ్యపాపంబులు, అంటు నే = అంట వనుట, SN 

తా. అన్ని చేత నావరింపంబడిన పర్వతే మును మృశాదులు చేరను SY 
(అవ్మాస్వరూపుం డై డె (పకాశించుచున్న యోగిని పుణ్య పాపకర్శ్మము లంట 

“ానేరవు, ౧౦౯ 

కవిరాజనిరాజితము. 

తరణిసవు _స్తరసంబుల. (గోలుచుత ద(దసనిష్థవికారములం 

బొరయని చందమున విషయంబుల.: $ బొందుచు. దద్దుణ 

.దోవములకాొా నిరతము నంటక ఆయోగివరుం డతిశనిర, ల 

నిశ్చలమానసు డై, పరమనుఖామృత వార్ధి ని (గంకుచుం 
4 బావను డై విలసిల్లు. దగన్, “9౧౦ 

ఖా 
టీ, యోగివరు(డు = మేకియోగి (ఇది క్ ర్త), తరణి = సూర్యకి 

డ్కు సమ స్తరసంబులక్ = సకలములయిన నూతులు కొలంకులు ఏళ్లు మొద' 

అగు వానియందలి జలములను (క్రోలుదుక్ = (తాగుచ్చు తత్ రసన 



పద్య-౧౧౧.] టీకాతాత ్పర్యవి శెపార్డ సహితము. రిక్త? 

వళకారములక జఆ జిలములం దున్న రుచి రొంవీ నాంచు మొదలగు వికార 

ములను పొరయిని చందమునక ఆ పొందని విధమున విషయంబులకొ a 
శబ్బస్పర్శాదులన్సు పాందుచుక = అనుభ వించుచు, తత్ గుణదోవ్యము 

లక్ = వానియందలి రాగాది గుణములను చ్వేషాది దోషములను. నిరత 
ముక = ఎప్పుడును అంటక = తగలక, అతినిర్మల నిళ్చలమానసు.డై ణా 
మిక్కిలి నిర్మల మును గదలనివియు నగు మనస్సు గలవాం డ్రై, పరమనుఖ 

అమ్మతవార్టిక్. జ మిక్కిలి ఉత్కృష్టమైన ,బహ్మోనంద మగెడు అమృత 
'సము్ముదమునంద్కు (కుంకుచుక. = ఓీలలాశుచుు, పానన (జె = పరికుష్థుం 

డ్, తగ్గక విలసిల్లును. ఈావృశత్ర్త త మునక “కలయంయగ నొక్కా నశారము 

నాటు జకారములుక్ వమూాటముశా, నలరినచో & ద్వారదాచబజైై లము జె 
(తివరామము అంది నిర్య ర కనిరాజవిరాజిక స సన్ను రాణ ఆ జనార్దన 

ర్రమ్యుక థా, వళుల. నవల వర్ణన నేయ [వాలు నజ్మసము చావిరి జలా, 

ఆనరగా, న్య జ్య జృ జృజ్క్యు జ్య జు వ - గణములునుు ఎ”మిడింట వీడింట 

ఏడింట యతులును నుండవలయును. 

తా, సూర్యుండు వాపీకూపతటాకాదులందలి జలముల చెప్పం గిరణ 

ముల చే (కోలినను తే జలములందలి కమ్మన ఉప్పన రొంవీ మొదలగు గుణ 

ములను బొందనియట్లుు, గొప్పయోగి యగువాండు శబ్బస్ప ర్మొాదులయిన నకల 

విషయముల ననుభ వించుచున్నను, వానియందలి గుణదోవములను దగులక 

మిక్కిలి నిర్మలం బై జె చలింపకుండు మనస్సుత్రో (అహ్మోనందస సమ్మ దయమునం 

చెప్పల దేలుచుండును, ౧౧౦ 

తోటకవృ త్తము. 

ఇారువివేకి యశ$సారమహానం 
సారము జెంది యశళసంగత నుండుకా 

నీరజప[(తము శే నీరము న్నేపా 
ధ్హారయ నంటియు $ నంటనిభంగిన్, ౧౧౧ 



848 నీతా రామాంజ నేయసంవాదను [ఆక్వా-3, 

టీ. ఆరయకొ = వివారింపలూా, చారువివేకి = ఒప్పీదమైన తత్త 

బివేచనము గలవాడు, అసార మహాసంసారముక్ = నిస్స్ఫారమయిన పెద 

సంసారమును, చెండి, నీరోజపతేము = తామరాకు నీళముక్ = జలమును, 

ఏ పొద్దుల = ఎల్లప్పుడు, అంటియుక అంటనిభంగిక = తాంకియుం 

చాంకకుండు విధమున, అసంగతక్ = సంగము లేనివాండ్రై ఉండును. 

తా. తత్త్వముల వివేచించి లెస్సగా. చెలిసికొన్న జ్ఞాని నిస్సార 

మయిన యీపపనుసంసారమును బొందినను, తామరాకు జలమందే యెప్పుడు 

నుండినను దాని నంటి యంటకుండునట్టు తాను గొంచెమైనను తగులు 

లేకయే యుండును. ౧౧౧ 

ఆ. పావకుండు సర్భశభ కుకుం డయ్యు సి 

రోము డె నభంగి 3 దూరదర్శి 

విషయరాగి యయ్యు $ వీతరాగియు నై వె 

లుంగుచుండు ము కృశీనంగు డగుచు. ౧౧౨౩ 

టీ, పావకండు = అన్ని, సర్వభతకుం డయ్యుక్ = అన్నిటిని 

భకీంచువాయడయినను, నిర్దోషుం డైనభంగిక్ = దోనము లేనివాం డయి 

నట్టు, దూరదర్శి = దీర్భమగు తత్త వద్భుప్వై గలవాడు - (బవ్మ్నావిదుం 

డనుట, _విషయరాగి యయ్యుక = శబ్లాది విషయములందే రంజిల్లు 

చున్న వాం డయ్యును, వీతరాగియునె =ఆ రంజన లేనివాయడుగాను నయ్యి 

ము క్తసంగుం డగుచుక్ =విడివడిన సంగము గలవాలడే, వెలుంగుచుండును, 

తా, అన్ని సమస్తమును భక్నీంచుచున్నను దోవనము పొందని 

యట్లు (బవా శైవిదుండు సకలవిమయముల ననుభ వించుచున్న ను వానియండ్ధు 

సంగము లేనివాండుగాన దోవము నొందకుండును. ౧౧౨ 

"తే. తనరు సాత్విక రాజస $ తామసములు. 
బొంది పొందడు నిర్దుణాశనందపరుండు 



పడ్య- ౧౧౪.) టీకా తాత్సర్యవి కేసార్థనహి తము, 849 

మంటి నంటియు నంటక 4 యొంటి మెలణప 
విములమృత్కీ_టకంబుచంశడమున ననఘు! ౧౧౩ 

టీ, అనఘ = పాపరహీతా -_ వానుమంతా, మంటిన్తి అంటి 
యును అంటక, ఒంటి = (ప్రత్యేకముగా, మెలంగు = తికిగెడ్సు విమల ఆ 
నిర్శలమైన - మంటితో మిశమములేని యనుట, మృత్కీ్టకం బువంద 
మునక = కుమ్మర పురుగు విధమున, నిర్లుణ + ఆనందపకుయకు = మాద 

గుణములును లేని (బహ్మానందమందు ఆస కృండయినవాండు - శవా నహ 

డనుట్క తనరు...ములకొ - తనరు = ఒప్పుచున్న్య సాత్త్విక రాజస 

తాదుసములక = (పకృత్యాత్న్మకము అమున న క ్యరోజ పమోపణ వి కా 
రములను పొండి పొందడు = తగిలియు తగులకయే యుండును. 

తౌ కోమ్మర ఫురుగు నుంటి నంటియున్నను డాని నంటక కాను 

నిర్మలముగా నే యుండునట్లు నిష్టుణంబగు _ట్రైక్ళోనుదమనం వేయని 
వాడు (పకృతిగుణముల సత్త్వాది వికారములను వగిలినను దగులక తాను 

నిర్మలముగాసే యొప్పుచుండును. ౧౧౩ 

చ. పరపురుషానుర_క్టి గలశీభామిని యెల్ల పనుల్ గృహంబునం 

బొరింబొరించేయుచుం( బియుని$ పాందుసుఖబుగజూచుకీతి 

భా స్వర పరతే త్త (వేడి నిజశీవర్ల నిజ్యాశమ యోగ్యధర్థ 
ముల్, నిరతము సల్పుచుం బరమశనిళ ల సౌఖ్యము గాం 

చు నెమ్ముదిన , ౧౧౪€ీ 

ట్రీ, పరఫురుషు అనురక్తి = ఇతరఫురుషునియందు వలపు కల్క 

స్టోమిని = శ్రీ - అనయా జారణ్కి గృవాంబునక జ ఇంచియందు, వెల్ల 

పనులు ౬ అన్ని కార్యములను, పారిక పొరీక్ = [కమ మము-గ్యా చేయు 

చుక్, (పీయునిపొందుక్ = ఆ జారఫురుషుని సమాగమ ముక్కు నుఖుముగక్క్ 

ఎంచురీతిక్ జ తలంచునట్టు, భాస్వర పరత త్త వేది = ,పకాశంచుచున్న 

ర్ 



ర్ర్0 సీతారామాంజ నేయసం వాదము [ఆశత్వా-౩, 

పరబవ్మాయ నెటింగినవాండు - (బన్నావేలత్తృ నిజ... ధర్మముల్ = తన 

దయిన వర్గ మునకును దన దయిన యా[శమమునకును దగిన, విహిత కార్య 

ములను నిరతీము = ఎల్లప్పుడు, సల్పుచుక = చేయుచు, నెమ్మదిక్- = 
న్వస్థమగు మనస్సుతో, పరమ నిర్మల సాఖ్యముక్ = మిక్కీ-లి గొప్పదియు 

ఆణవ కారిక మాయామలములు 'లేనట్టిదియు నగు (బహ్మానందమును, 

కాంచుక = పొందును. 

తా. ఒక (స్ర్రేకి పరపురుషునియందు వలభ్రు గలిగి యుండుటంబట్టి, 

తనయింటం బను లన్ని చేసికొనుచున్నను వానియందు మనస్సులేక్క యా 

పురుషుని పొల్తే సుఖముగ నెన్ను చుండును. అౌజ్టే, పరత త్ర పన్యరాపమును 

చెలీంగిన యోగ, తన వర్ణధర్మములను ఆశ్రమధరములను అనుష్టించు 

చుసే యున్నను వానియందు మనస్సు చెల్లింపక లోపల (బహ్మానందమున్నె 

యనుభ వించుచుండును. ౧౧౮ 

వ. అట్టి ముహానుభానుండు (పారబ్దవశంబు చే స్వవ ర్ష్మాశ మో 

చిత థరంబులయందుం (బవ ర్హించుసమయంబున. ౧౧౫ 

టీ. అట్టి మహాోనుభావుండు = అద్ది మహాత్సుం డయిన (బవ్మా 
విదుండు, (ప్రారబ్ధ వశంబు చేక = పూర్వము చేసిన నంచిత కర్మము 
యొక్క శేవషమై తౌ ననుభవించుచున్న కర్మాములకు లోనయి యుండుటం 

బట్టి, స్వవర్షా శ మో చిత ధర్మంబులయందు౯ య్ తనవర్గ మునకును ఆశ్రమ 

మునకను దగిన విహితక ర్మమలందు, (ప్రవర్తించు సమయంబున = (ప పో 
_ర్రించుచుండలాూా - (బవ్మానిస్టుండు సమస్త కర్శబంధములకు దూరు 
డయినను (పారబ్ధమ మా(తము వదలదు గాన, వానిని దేవావధివణకు 
ననుభ వించియె కీఆపలయు నని తెలియునది. ౧౧౫ 



పద్య-౧౧౬-.] టీకా తాత్సర్యవి శేపార్థ సహీతము, కిక్1 

ద్విరదగతిరగడ 

మొదలు సరిగాగ ననుశమోదమును భేదమును 
వదలుకొనియుండుం బరశీవాదమును భేదమును 

౫లయక పడి సల్పండు పశక్రర్మమును గర్భమును 

దలంపం డొకయించుక యశేధర్మమును ధర్మమును 

మరులుకొని వేయ. డభిశమానమును మానమును 

మణబచియును మానం డతిశమానమును జ్ఞానమును 

(గందుకొని పొందండు సుగకాంతలను వింతలను 

చెంద డతిదుర్వివయశచింతలను వంతలను 

సాలయక జయించు నతిశసు_ప్రియు నసు క్తియును 

'జెలిసీ కను నాత్మసుఖ$తృ _ప్రియును జ్ఞ_ప్తియును 

లౌల్యములిC దాల్సం డభిశలావమును వేషమును 

దుల్యముగ. గాంచు ఫఘనళతో పషమును రోవషమును 

'జెలులవై నుంపం డిల $ స్నేహమును మోహమును 

జెలియ' డిది సత్య మని $ చేవామును గహమును 

విరసముగ నెంచు నలవి త్రముల ము_త్తముల 

సరసముగ నెంచు మది $ స త్తముల( జి శముల 

(భనుగొని భజింపం డిలం $ బాత్తుంలను బుత్తుంలను 

సమముగం దలంచు నురుశశ( తులను మి(తులను 

గర మభిలపి.0ప6 కొకశేకల్మియును బల్మీయును 

సిరి యనుకొను౯ా బుధులో చెల్మియును దాల్మియును 

నడలం డొకయింతయును * శాంతియును దాంతియును 

గడ కరుగనీండు ముఖీ కాంతియును మోొంతెియును 



8్రల్2 సీశారామాంజనేయసంవాదము [(అశ్వా-౩, 

(బౌ పనుచుం జూచు గురుశభ_క్రియు విర_క్రియును 

నోపీక నెతుంగు (శుతిశీయు_క్లీియును ము_క్తియును, ౧౧౬ 

ట్రీ, మొదలు = "మొట్టమొదట, మూదముక్ = కోరిన వస్తులాభము 

వలం సంతోవమున్సు ఖేదముక = అది లఖింపమినలన6 గలుగు దుఖ 

మును, సరిగాలక్ = సమానముగా నే కనున్వు పరవాదమును = ఇతరుల 

న్లోడి కలవామును - లేక యితర మతములవారిత్ డీ వివావమున్కు భేద 

మును = (బవ్నాముకం కు వేటు కలద నెడి భేద బుద్ధియు, వదలుకొనియుం 

డును; వికర్మ్శమును ణు నిషిద్ధ యులగు కర్మమును, కర్మయును = విహాతకర్శ 

మును కలంకపడి = తబ్బిబ్బుపడి _ సంచేవాము నొంది - అన6ంగా నిది 

విపాతమో అది విహితమో యని తెలియక, సల్బండు = చేయడు - లేక 

వికర్శ్మమనంలగా కర్మపరి త్యాగ మును, కర్మామనం గా క ర్మానుస్టైానము నస్ 

(గహించినచో కర్మత్యాగము చేలో కర్మానుష్టానము చేలో యని సందేవా' 

పడి యిది యది చేయం డనుట - రెంటిని స్వాభావికముగానే చేయుచు 

నుండునని ఫావమ్యు అధర్మముక్ = పాపమును. ధర్మముక = పుణ్య 

మును, ఒకయించుక = కొంచెమైనను, తలంయపండుు అభి మానమును = పుత్త 

మిత కళ తాదులు తనవియని తప్పందలం చునట్టి బుద్ధివృ త్రిని, మాన మునుజు 

దేవామే తా ననెడి యవాంబుడద్ధిని (అంత:కశరణవృ త్తి ననుట), మరులు 

కొని = మైమజచి, చేయడు అతివానమును జ నిర్వాసనామౌనమును- 

కాస్ట్రమానము ననుట, జ్ఞానమును = ఆత్కజ్ఞానమునుు మజ-చియును మౌన. 

డు = ఏమబుపాటునంగాడ విడునండడు, సుకాంకలను = సౌగనుక ల్తె 
నం 

లయిన శ్ర్రీలను, వింతలను = విచితయులయిన యికరభోగ్యవ స్తువులన్ము 

(శందుకొని = సందడిశాల జొచ్చి - ఇది యది యని వ్యక్తి నియమమును 

సంఖ్యానియమమును లేక యనుట పొందండు అ అనుభవింపఓిడ్యు అత్మి 

దుర్విషయ చింతలను = మిక్కిలి దుస్ట్రము లగు నర్భములను గుటించిన విచా 
ల థి 



పద్య-౧౧౬..) టీకా తాత్పర్యవి కేపార్థ సహీతము. రిల్లి 

రయులన్కు వంతలను = తక్కిన లేనిపోని చింకలను వెంవండు = పంచల 
;డ్వు అతిను ప్టీయును = (ఆవరణజన్యమైన) గాఢని దావ స్థను ఆను స్ట్ 

యును=నిదురలేమిన్కి విత్నేపళ క్లీజిన్య మెన జాగ 
—_5 (I దవస్థన్సు సొలవకుక్ = 

చెను దీయక - గట్టి వానికతో ననుట్క, జయించును = ని గహించును; ఆక్క 
సుఖ తృ ్ర్యును = (పళ్యగాత్మయొక్క ఆనందా ఏ భవసువలని కు 
జ పీయును = కేవబ హ్రైక్యజ్ఞానమును, తెలిసీ కనుక = విచారించి కను 
గొనున్యు ఆఫభ్రిలావమును = కోర్కి_ని 

బో 

why న్య 
CO 

లౌల్యమతి: = చపల బుద్ధితోడ, శాల్చండు = ధరింపడ్యు భఘువచో 

మును = మిక్కు_టమయిన సంతోన ున్కు రోషమును = క్రో 
ముగక్ = సమానముగ్క కాంచును = కనుంగొనున్వు ఇలక్ = భూమి 
యందు, చెలులపెక్ = న్నే హితులయందు, స్నేవాఘును డా 

పమును, తుల్య 

వలిమి 
యును మోహమును = వలపును, ఉంపంయ్య బేవామున్కు గేవాసుకు ఇ 
జవామును, ఇది సత్యము అని = ఇది నిజఘు _ కల్ల కావని తెలియంము= 
(గ్రహింపండు - దేవాగేవాములను సతృ్సములు గా భఛావింపండ: ట, అవి గ్ర 

ముల మొళ్తములక్ = (ప్రసిద్ధము అగు ధనములసమూవాములను _ లేక ధన 
ములను తక్కిన బంధుసమాకాములన్కు విరసముశకొ = నిస్ఫారయాా, 

ఎంచునుు సత్తములక = మిక్కిలి స త్తియినవారిని _ సా ష్యనుసంధాన 

నిష్ట న్కు సరసముగక్ = అఖం-డెక రసస్ఫితిచేక, ఒక్క_కే యని, 
మదిక = మనస్సునందు ఎంచున్కు పౌక్తు)లను పుక్తులను = మనుమ 
లను కొడుకులను, ఇలక్ = భూమియందు, (భమగొని = మోవాపడి _ 
నా మనువులు నా బిడ్డ లని మమకారముతో ననుట, భజింపండు = 

'పోంద6డు - చేరం డనుట్య ఉరు తులను = గొప్ప పళవారిన్సి మితులకు = 

చెలికాం డను, సమముగకా, తలంచున్ను ఒక కలియును = ఓక సంప 

దను బల్ఫి యాను = బలమును, కరము = మిక్కిలి, అభిలషింపయశు జు 

దోరండు; బుధుల చెల్ళియును = (బవ్మావిచు లగువారి 'స్నేవామును, 



రిక్4 సీతారానాంజగేయసంవాదము  [ఆశ్యా3 

తాల్గ్శియును = కఓీరుపున్కు సీరి అనుకొనును = తనకు ఐళ్వర్యమని తలం 

చును, శాంతియును = అంతేరిందియ ని[గవామును, దాంతియు = బహ 

రిం దియ నిగవామును ఒక యింతయును = కొంచెమైనను, నడలండు _ 

వదలడు; ముఖకాంతియును = ముఖ తేజస్సును - అనగా ఆక్క ప్రన 

న్నతా స్పురణమును, శూంతయును = తాలిమియంనుు కడకుక్, అరుగ 

నీయండు = తొలంగిపోనీయ.:డు, గురుభ _క్లియును అపరో కు జ్ఞానోపదేశ 

కునియందలివిశ్వాసమునుు_ విర కియుక = ఇవాపరభోగములందు రక్తిలేమి 

యును (పావు = దిక్కు, అనుచుక్కొ చూచున్యు (శుతియు క్రియును = 

సగుణ నిర్ణుణ శోధక భఘటకాది (శుతులకుం గల సామరస్యమును, లేక 

తృ్వమస్యాది వేదాంత వాక్యములందు (ప్రతిపాదిత మైన జీవబ హైక్య 

రోగమును ము క్లియును = జీవన్ముక్తి కిని విదేవాము కిని ఓపికక్ ఎటుం 

= ఓపికతో? చెలిసికొనును. ద్విరదగతిరగడకు “కర మొప్పం బన్లిశ 

లఘు మ గలకకుస్టయమానే, విరమంబు శెంటిచె ద్విరదగతి పేరిచే అనరాగ 

నాల్చునలలును శెండునలలపయిని యతియు నుంజడవలయు నని లశ ణము 

తెలియునది. ౧౧౬ 

వ. అని మజియు నిది కాన్తోం క| పకారం బంక ననుభవంబు 
అవా FD 

పినుము, ౧౧౭ 

టి. అని, మబీయును, ఇది = ఇప్పుడు చెప్పినది, కాస్తో క[పకా 

రంబు = ఉ త్తరమిమాంసాళా స్తమందు( జెప్పంబడిన మార్షమ్యు ఇంక, 

అనుభనంబు = (_పత్యమైదులమూల మగు అనుభోగమును వినుము. ౧౧౭ 

ను. తలంపకా గాథవిర క్రి యుకా స్ఫుటతరా9 దై ర శాత్యవిజ్ఞాన 

ము జ లస రేం దియ మానసోపరతియుక్ (J సంపూర్ణ మె 

నిత్వము౯, వెలయంగాం౭ ' దను గాంచు క్రీవలునకు 



పద్య-౧౧౮.] టీకా తాత్సర్యవి శేషార్థనహితము. 8్ల్ల్ 

ఫవిశ్వంబు చూపట్టునే, కలలో గన్నగజంబు మేలుకొనినం 

కీగన్నస్టు నే మారుతీ | రాగారా 

టీ, మారుతీ వానుమంతా! తలంపకొ = విచాకింపలా, గాఢ 

విర కి యుక్ = (విషయములందు) దృఢమైన రక్తి లేకపోవుటయు 

భేద భ మోపపావకము లయిన అవ్య క మవా“వాంకారాది తము 

లందలి తిరసా్యారబుస్టియు ననియు 

పర్మబహ్మాముయొక్క, విజ్ఞానముక్ = = చక్కని మెజంక - పర బహ్మమూ 

తప్ప చేట్ొక్క. తత్త్వము లేదని స్పస్టముగా. చెలియుట యవుట్క 

సమ స్తములైన, ఇం(డియ = ఇం దియయులయొక్క_యు, మానస = మన 

స్పు యొక్కయు, ఉపరతియుక = రమకమ వ్యాపారము లున్గి బ్రహ్మ 

ముందు లముంచుటయం, నిత్యముక్ = ఎల్లప్పుడును, నంపూర్ణమై వ నిండీ, 

'వెలయం-గాక్ = (పకాశింపంాా తేనుక్ = తన్ను, కాంచు కేవలునకుక = 

వా డి శు; ష = జ్య చూచుకొ నె శుద్ధ (బవ్మానిస్టునకు, విశ్వంబు = నామ హాపాక క మై 

(పకృతిమయమగు జగత్తు చూపట్టునే = కనంబడునా - కనంబడదనుట్యు 

కలలోక = స్వప్నమందు, కన్నగజంబు = చూచిన యేనుంగు, మేలుకొని 

న్, కన్సట్లునే = అగపడునా - అగపడదు. కలలో జూ చినయేకుంగు 

"మేలుకొనలాా కనంయడనియట్టు, సంసార ఛమమందు6 గాంచిన జగత్తు 

(బవ్మాసమాధియందు. గనంబడ దని ఫానము, 

"a తా. భేద భమాకృకములగు మవాదాదిక త్త్వములందు విర క్తినొండి 

య ట్వైతంబగు పర్య బవ్మా మొక్క_టియే న త్తనియు తత్త్వ మనియం 

చక్కాలా నెటియ, సకలములయినయుం[ దియములును మనస్సును అహ 

నుందు లయింపలూా తన్ను గవలము (బవామా దర్శించుచుండువానిక్సి 



8ిల్6 సీతారామాంజనేయసంవాదము  [ఆశ్యా్య, 

శలలో( జూ-దినమయేనుంగు మేలుకొనలా కనంబడనియ న్వు, నామరాపష్పా 
= ఆనీ చ తళ మైన యా పెద్దజెగత్తు కనుపట్టుక పోవును, ౧౧౮ 

వ, ఇంక నొక్క ఏ శేష తాత్ప్చర్యంబు వివరించెద నాక ర్హి ంపుము, 

(బహ్మవిదుండు (బహ్మవిద్వరుండు (బహ్మవిద్వరీయుండు బహ్మ 

విద్వరివ్టుం డన వుత్స్వ్వరూపత _త్తజ్ఞులు నలువురు గల 

రందు చెహాం(దియాది క _ర్హృతషంబును గర్మఫల కాంక్ష 

యు లేక నిత్యనై మి_త్తికంబు లై నయజ్ఞ దాన తపక పముఖ 
నా నన యా Ey _ 

వె దికకర్మంబుల యథావిధిగా నాచరించుచుం గామ్య 

కొర్భంబుల విడిచి, శ్నాస్త్రగర్తితేంబులు గాని లాక్షిక్ర కర్మం 

బుల యథోచితంబుగా నొనర్చుచుం బుత్తమి(తకళత్ర 
విత్త శే తాదులయందు వె నాగ్టంబు గలిగి, యదృచా 

లాభసంతుష్ణుండుం గామ రాగ ద్వేష భయ లోభ 'మోవా. 
నుడ మత్సరాది నానావిధ చి త్తవికార రహితుండు సతత 

విజిత శరీనేం్య దియ (పాణాంతకికరణుండు నిరహాంకారుండు 
నిత్య_పసన్నచిత్తుండు. బరవుకారుణికుండు. బరమశాం 
తుం జ్ఞానవిజ్ఞాన సంపన్ను౦డు నంతేస్సుఖుండు నంత రా 

రాముండు నంతేకి పకాశుండు నాత్మరతుండు నాత్మతృ 

ప్రుండు నాతనంతుష్టుండు నై సంచరించునతండు (బహ్మ 

విదుండు, మజియు సకల వెదిక లౌకిక కర్మంబుల విధి 

పూర్వకంబుగా సన్న నించి పూర్య్వో క లత్ణంభుల విల 

సిల్లీ సం(పా_ప్పదుఃఖంబుల చ్వేషింపక నివృ_త్తనుఖంబులల 
గోరక (పకాశవృ త్రీ 'మాహాంబుల నుదానీనుని చందర్తో 

బున6 జూచుచు నుఖ దుఠఖ మోాహాది కార్యా కార్యగుణం 

బులయ౦దు6 జిల్చేం[ దియాది వికార కారణ గుణంబులు 



పద్య-౧౧౯. ] టీకా తాత్పర్యవి శేపార్థ సహితము. కల్? 

(పవ ర్రించుచుండ వాని చేతం జలీంపంజేయంబడక నిశ్చలుం 

డు నమదుకిఖసుఖుండు స్వన్గుండు సమలోస్తాక కా ౨చనుం 
0 5 ర ayn కం చాటి. వస్త అం పభ తుం దుల్వ్య పియా వియుండు దుల్వని చాసో తుం: దుల్య 

మానావవమూానుండు దుల్యశ[తుమ్మితపషుండు సంపకితన్షి క 
No Oa 

సర్వారంభుండు నగు గుణాతీతుంకు (జహ్మవిద్వరుం డనం 

దగు మున్ను వివరించిన గుణంబు లన్ని యును (బకాశించు 

ఇ ఇం మసాల జ. జీల 

త్ర లా 
చుండ సంతత సహాజామనస్మ_ రాజరోాగ౫ విషూ౪ & ప 

© 

యెడనెడల బరులవలన మేలుకొలుపంబడ్ కించిదాహాకంబు 

యుండునత౦డు (బహ్మవిద్వరీయుండు, తనవలన నొరులవలనః 

బునరుళ్థానంబు "లేక బాహ్యాభ్యంతరంబులు మజుచి నిరం 

తర నిర్వికల్ప సమాధినిష్టుం డై పరిపూర్ణ పత్యాగఖిన్న పర 

(బవ్మాచై తన్య_పకాశే మా(త్రుం డై వెలుంగునతింకు (బహ్మ 

వద్వరిష్టుం డనందగు. అందు మొదటి యిరువుకకుం (బార 

బ్ధంబు దో౭చియు వమిథ్యాభూత ౦బైె యుండు. వవేయునందుల 

గలిగియు లేకుండు, వరిష్టున శకేమ్మాత్రంబు లేదు గావున, 

నమ్ముహానుఖావుల యనుభవంబులు నీ వడీగినప్పుశనుండి 

'యెన్పజచి చెప్పితింగా టే యని వెండియు ని ల్పాన్యె. ౧౧౫౯ 

గానుచు సుప్తం డై నవాని తెజుంగున విశ్వంబు మజచె 

టీ, ఇందు (బవ్మావిదుండు (బ్రవ్మావిన్వరుండు మొనల (బ్రవా్శ్మై 

నిష్టుల స్వరూపమును విపరించుచు న్నారు. ఇంకను = మచియును, ఒక్క 

ని శేష తాత్పర్యంబుక్ = ఒక్కు_ అతిశ యమైన అభి పాయమును, వివరించ 

దను ఆకర్షింపుము = వీనుము. (బవ్బావిదుండు (బవ్నావిన్వరుండు దిహ్మ 

విద్వరీయుండు, (బవ్నావిద్వరిస్టుండు, అనక = అను పేళ్లు గల, మత్ 

చ్యరూపతీ త ్యజ్ఞాలు = నొ స్యయాపముయొక ్క- కలనూపఫును ఎజిలిన 



రిల్రి నీతారామాంజ నేయసంవాదము [అశ్య్వా-, 

వార్కు నలువురు కలర్యు అందుక్ = ఆ నలువురయందు, దేవా 4 ఇం 

(దైయ + ఆదిక_ర్తృత్వంబును = చేవాములు ఇం[దియములు మొదలగు ఛాని 

యందలి తామే కర యనెడి యభిమానమును, కర్ణాఫఎకాంషయుక = 

విహితకర్శమలయందలి ఫలమును కోరుటయును, లేక 2౫ నిత్యనెమిత్తి 

కంబులెన = నిత్యములు నె నెమి త్తికములు నని రెండువిధము లగు, య్జా.., 

కర్మం బులు = క యజ్ఞ ములు దానములు తపములు మొదలగు వేదో కము 

లయిన క ర్మములును, యథావిధథిగాక = విధ్యుక్త (పకారమున ఆచ 

రించుచు! , ' కామ్యకర్మంబులక్ = ఫలాసేక్షతోం గూడిన కర్మసులన్వు 

విడిచి శ స గ ర్హితంబులు = కా స్యములయందు నిందింపంబడీనవి, కాని, 

లౌకిక కోర్ళంబులనుు, యథోచితంబుగాక = వేదో క్ష్మకమమును ఒన 

ర్పుచు౯= చేయుచు, పుత్త...దులయందుక = కొడుకులు స్వే హీతులు 

భార్యలు ధనములు భూములు మొదలగువానియందు, చెరాగ్యంబు = స 
విరక్తి, కలిగి యదృచ్చాలాభ సంతుష్టుండును = అపయత్న ముగ లభిం"! 

చిన వస్తువులచేక సంకొషించువాండును, కామి...డును - కామ = 

షక “స్నానం సన్యా జపం సోమం స్వాధ్యాయం బేవపూజనమ్ | 

ఆతిథ్యం వైళ్వదేవంచ సక్క_ర్మాణి దినేదిెసే” ఇవి నిత్యక రము లు. పంచ 

పర్వములు (పతిపదేష్టి స్థాలీపాక జయంతి మచ్వాది వారిపద విషువద్ద) 

వాణ మహాశళివరా(తి వెకుంశై కాదశీ [పభ్ళతులు నెమి త్తికములు. 

+ యజ్ఞ ములు క ాభఘాతయజ్జ మ దేవయజు ము పీతృయజ్ఞ ము మను 
ఇ షు వ ఇ 

నయము (బ్రవ్మాయజ్ఞ ము అని ఐదు. దొనములు-ా*గావ స్ఫువర్డ 

హిష్షీ రత్నానిచ సరస్వతీ | తిలాః కన్యా గజాశ్వాశ్చ శయ్యా వ స్త్ర 

తథా తీతిః | ధాన్యంచ వేశ్యా ఛతంచ గవాం సోపస్క_రాన్వితం" // 

ఏ తాన్యేవ మహాదేవి మవిదానాని పోడశ ' అని పదియాజం. తపస్సులు? 

కృచ్చ్రము, చాందాయణము మొదలగునవి. 



పద్య -౧౧౯.] టీకా తాత్సర్యవి శేషా సహితము, ఓల్9 

క్రోరికయు, రాగ = ర క్షయును సన = వరమును 
లోభ = వీసీనితనము మోవా = 

భయ = వెజప్టు, 

వేకము, మద = కావరమ్ము మర 7 

మచ్చరము, ఆది = మొదలగు, నానావిధ = బహువిధమేె చిత్త 

విచార రహితుండును = మనోవికారములు లేనివాడును, సకత ...డును- 

సతత = ఎల్లప్పుడున్సు విజిత = జయింపంబడిన్న శరీరమును ఇంద్రియము 

లును పంచ పాణములును ఆఅఆంత:ఃకరణములు నాలుగును గలవాడును, 

నిరనాంకారుంశును = అవాంభావము లేనివాడును నిశ [ప్రసన్న చిన్న 

డును = ఎప్పుడును కేటగానున్న మనస్సు గలవాడును పరమశకారుణి 

కుండును = మిక్కిలి దయ గలవాడును * పరమకాంతుండును = 

మికికలి శుద్ధసక్త వృత్తి గలవాడును జ్ఞాన = ఆధ్యాత జ్ఞానమును 

విజ్ఞాన = లౌకిక జ్ఞానమును సంపన్ను6యను = మిక్కిలి కలవాడును 

అంత సృఖుండును = (పత్య గాళ్ళ యెన తనయందు వెలిమి గలవాడును 

అంతరారాముండును = తనయందే రమించుచుండువాండున్ను జంకే 

(పకాశుండును = తనయందే (పకాళించుచుండువాండును, ఆక్ళిక్ళ స్టుం 

డును = తనపరమాత్మస్యరూపమునందు (పీతి గలవాడును, ఆత్నతృప్తుం 

డును = తనయందు తానే తృ ప్ర నొందినవాండును, అత్మ సంతుష్టాండు జ 

తనయందు తానే సంతుప్వి నొందినవాండును, ఐ, సంచరించునక(డు ఇ 

(పవ ర్తించువాండు, (బవ్మావిదుడు = (బహ్మవిదు( డనంబడును. మజియు, 

సకల వైదిక లౌకిక కర్మంబులను = నమస్తములయిన వేదో క్తక రృములను 

లోకసంబంనములయిన కర్మములను, విధిపూర్వకంబుశాక్. = శాస్త) 

(పృక్రియను మున్నిడికొని, నన్న ్యసించి = దిగవిడిచి పూర్వోక్త లశ్న్షణం౦ 

గానా అలాకాక రారా తలో 

ఫో శాంతి యనగా అంతేరిం దియని|గవామానకున్కు దాంతి యనా 

బహిరిందియని గ వామునకును జెప్పంబడుచున్నవి. ఇచ్చట ళద్దస క్త 

వృ త్రిగా చెలియునది. 



860 నీతారామాంజ నేయసంవాదము [ఆశ్యా_3, 

బులక = ముందు. జెప్పంబడిన యదృచ్చాలా భ సంతుష్టి మొదలగు (బహ్మ 

విదుని లక్ష్షణముల చేత, విలనీల్సి = (పకాళించి, సంపా ప్పదుఃఖంబులక్ = 

కలిగినవంతలను, ద్వేషి౦పక = విరోధింపక - విరోధముగా [గహింపళ 

యనుట్క నివృ త్తసుఖంబులక్ = నివ ర్తించిన సుఖములను కోరక, (ప కాళ 
వృ త్తిమోహాంబులక్ = అవాంకారవిషయము లయిన విన యచాంచల్యము 

లను, ఊదానీనుని చందంబునక్ = తటస్థునివ లె, చూచుచున్కు సుఖ... 

యందు! - సుఖము దుఃఖము మోవాయు మొదలయిన సత్క్కార్యముల 

యొక్కయు దుపా_ర్య ముల యొక ్ క_ యు థర్మయమలయందు, చిత... 

బులు = మనస్సు ఇం[దియములు మొదలయిన వానియొక్క్స_ వీకారములక్షు 

“హీతువులయిన స్వభావగుణములు, (పవర్దించుచుండక = జెరుగుచుండ. 

గా వాని చెత చలింపంబేయంబడక = కలణింపంబకక, నిశ్చలుండును = 

చలనము లేనివాండును, సమదుఃఖసుఖుండును = దుఃఖమును సుఖమును 

సమముగా: గలవాడును, స్వస్థుండును = నెమ్మది గలవాండును, నను 

లోష్ట్ర అశ్శకా౨చనుండును =మ్టైగడ్డ యు రామమయం బంగారమును సమ 

ముగా గలవా(డును = మష్టైగడ్డ తాయి వెొంనలగువానియం చో యే 

బంగారునందును ఆళలేనివాండు ననుట, తుల్య[పీయ అ(పియుండును = 

(పీయమును ఆ(పియమును సమాన మైనవా(డును, తుల్యనిందాన్లో తుం 

డును=నిందయును స్తోతమును సమానమైనవాండును, తుల్య మాన అవమా 

నుండును= గౌరవమును ఆగారవమును సమానమయినవా(డును, తుల్య... 

పఠంండును= శ తుపక్షమును మి[త్రపక్నమును సమానమైనవాయడును సం.., 

రంభుండును = లెస్సగా దిగవిడువయడిన సమ స్తములయిన (ప్రయత్న 

ములు కలవాండును, అగు, గుణారీతకుండు = స్త రజ స్తమోగుణకార్య 

మును అతి కమిం చిన వాడు - గుణ కార్య యులకు లోపడని వాం డనుట, బహ 

విద్వరుండు, అనందగును. మున్ను, వివరించిన, గుణంబులన్నియుక = 
నిశ్చల త్వాదిగు ణము లెల్బన్కు (పకాశించుచుండక్, సంతత... ష్టుండై - 
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సంతత = ఎల్లప్పుడును, సహాజ = స్వభావ ప్స్థవై మెన - లనంక నే కలిగెడి, 

అమనస్మ్కు_ = అమనస్కము అనబడు, ని 

నిష్థయందు, గరిష్టుండే = మిక్కిలి గొప్పవాలడై, ఎడెడకొ = నడుమ 

నడుమ - అప్పుడప్పు డనుట్క పరులనఒనక్ = అన్యుల చేత, చేంకిొలు 

సపంబడి = (పబోధింపలుడి, కెంచిదాహోరంబుక = కొంచెప్తు ఆహారమును 

క్రొనుచుకొ = తెసికొనుచు, సు పు" నవాని "తెజంసనక = *దుకించు 

వానివలె విశ్వంబు=[పపంచము (శరీర మనుట), మజచియాండు:చండు, 

(బవ్మావి న్వకీయు (డు, అనబడును. తనవలనను, జరులవలవను = ఇత 

లవలనను, ఫపునరుస్థ్రానంబు = మరల మేలుకొనుట, శేక, చావ్యా ఆం 

రంబులు = వెలుపలి లోపలి [ప్రపంచములు, మజచి, నిరం... సు 

నిరంతర = ఎడ లెగని, నిర్వికల్ప = వికల్న్వము లేని - వృ సిరహిత మె 

యనుట. సమాధి = నిష్టయందు నిష్టులటైై = ఉన్నవాడే స 

(తుండై - పరిపూర్ణ = నిండిన - అఖండ మెన, _పత్యక్ ఆఫిన్ను = కూడు జై ల 
x ర్ల జో న అలో నఖ మ మొ | లుం 

స్టునక ౦కు. నేణుగాన్సి పర = సర్వోత్కృష్టమైన, (బవ్మా చైతన్య = 

చిదూపపరమాత్మునియుక్య, (పకాశమ్మాతు( డై = వేజస్సు స్వరూ 
యాలు 

పముా6 గలవాలడై 'వెలుంగునతండు, (బవ్మావిద్వరిష్టుండు, ఆన: బదునుం 

అందు = ఆ (బహ్మవిదుండు మొదలగువారియందు, మొదటి యికువ్చకకుక 

“దటి యిన్షజయిన (బ్రవ్మ్నావిద్ (బవ్మావిద్వరులకు, (పారజ్ధంబు జూ 

(పారబ్ధకరము, తోంచియుక్ = కలిగియునుు మిథ్యాభూతం చై = 

అసత్యమై, ఉండును. వరీయునందుక = (బవ్మా౭ిద్వకీయునందు, కలిగి 

యును ళేకుండును, వరిస్టునకుక్ = (బవా శనిద్వరిష్టునకు, ఏమా, తేంబు = వనాని 

కొంచెమైనను, (ప్రారజ్ఞము, లేదు = కలుగదు. కావునక్ 9 ఇమ్మవో ... 

బులు - ఇమ్ముహానుభ"వుల = మహాపభావము గల యీ (బవ్మావిదుండు 

మొదలగువారియొక్క్ళు, అనుభవంబులు = అనుభోగములు నీవు ఆడగి 
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నప్పటినుండి, ఏర్పజచి, చెప్పితినిగాదే = బోధించితినిగచా, "తెలిస్సివ్టైా మ్మ 

నుట్కు అని మరల ఇ ట్లనియెను. 

తా. నా స్వయాపత త్త (మును "బెలిసినవారు = (బవ్మ్నావిదుండు, 

(బవ్నావిద్వరుండు, (బవ్మావిద్వరీయుండు, _బవ్మావిద్వరిస్థుం డని నలు 

వురు. అందు ఫలాపేకు విడిచి విహితకర్శంబు లాచరించుచు అన్నిట 

విర క్తులడై యదృచ్చాలాభ సంకుష్టి మొదలగు గుణములు గలిగి సంచరించు 

చుండువాండు (బవ్మ్నావిదుండు. కర్మములన్నిటిని సన్న్యసించి (టవ్నా 

విదునిలత ణము 'లెల్ల( గలిగి సత్తాదిగుణ కార్యముల నెల్ల గడచి యుడు 

వాగు (బవ్మావిద్వరుండు, పూర్వ క్షగుణము లెల్ల సవాజానమనస్మ_రాజ 

యోగ సమాధియందు నెలకొనియుండి యప్వ్పుడప్పు డితరులు మేలుకొలు 

పంగా లేచి యావహోరము కొంచెము గొనుచు నిదురపోవువానివలె జగత్తును 

మజచియుం౦డువాండు (బవ్మావిద్వరీయుండు. తనంతట౯౫క పరుల చేతం 

శాని సమాధినుండి మేులుకొనంబడి లోని వెల్మిపపంచములను మజచి యెల్ల 

ప్వుడును నిర్వికల్ప సమాధియందు అఖండపర్యబవా శ గే జస్స్వమాపుం డై 

యుండువాండు (బవ్మావివ్వరిస్టుండు, మొదటి యిన్షజయందు( _బారబ్దం 

బుండియు నసత్త్వముగా నుండును. మూ(డవవానియందు నది కలిగియు 

'లేకుండును. నాలవవానియం దేమ్మాతము నది యుండదు, ౧౧౫౯ 

అవ వె రాగ్యబోథోపరతుల తారతమ్యాదులు నిరూవించుట. 

"కే. అతులవె రాగ్యబోధో పశ$రతులు మూడు 
యా 

గలవు తారత మ్యంబుల $ నలువ్రరకును 

సుఖము లారీతి నించుమింశచులుగ నలరు 

గాని కేవలమోాతు మొశక్కటియె వత్చ. ౧-౨౦ 

టీ. వత్చ = నాయనా - వానుమంతా! నలువురకకొ = ఆ (బవ్మా 

విదుండు మొదలగు నలుగుంక్సి మూడు, అతుల...రతులు - అతుల = 
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సాటిలేని వైరాగ్య = ఇహాము[తేభోగవిర క్తి, 

ఉపరతులు = a న సి న్ తన్నయశ్వమగు ధ్ధతోయున్సు తారతమ్యం సులక్- జా ఎక్కవ 

తక్ష్కువలచేత - అందజకును సమానముగా గాదనుట్క కలవు = ఊన్నవి- 
అనలా (బవ్మ్నావిదునికి విహితక ర్మాచరణ (పవణక్వమును (బవ్మ్నాప్హైాన 
మును, (బవ్మావిద్వరునికి (బవాాజ్ఞానమును పాశ వై రాగ్యమున్యు బవ్మా 
విద్వరీయునకు 6 చాళవై రాగ్యమును చి ల్తేబయ మును (బ్రహ్మవిద్య రెస్టునక్షు 
ఈ మూండుగుణములును లేకయు' నుండు నని భావము సుఖములు = 
ఆనందములును, ఆ రీతికా = ఆ తారకమ్యయుల చొప్పున నే ఇంచుమించులు 
గక = ఒకటికొకటి కొంచె మెక్క_వతక్కు.వలుగా, ఆలరుం గాని = 
(ప్రకాశించును గాని కేవలమోత్షము = అచ్చమగు ముక్తి ఒక్క_టిమె ఆ 
జక్క. - ఒక్క రూపముగా నుండును. 

యుండ దనుట. 

ఎక్క నతక్తు గావలు కలిని 

తా. ఆ నలువురకును వై రాగ్యము బోధము ఉపరతి యనెడి యీ 
మూండును కొంచె మెక్కు_వతక్కుువలుగా నుండును. వారికీ. గలుగు ఆనం 

దములు నే యించుమించుగా నుండును. అయినను ఆచ్చప్రుమో "వెం 

కుకు రీతిగానే యుండును. ౧.50 

తే. వీనిలో బోధ మెక్కు డా$జ్ఞానమునకుం 
గడవు రెండును దనసనవాశే కారు లరయ 

వరున నీమూం.డు గలిగినశవారలకును 

గరతలామలకంబు మూాగీకుంబు వత్స | ౧౨౧ 

టీ. వత్స = నాయనా! వీనిలోక = వై రాగ్యబోధోపరతులు 
మూంటిలో, బోధము = అపరోక్షజ్ఞానము, ఎక్కు_డు = (కేస్టమైనది, ఆ 

జూనమునకుక = ఆ (బవాిక్టానమునకు, కడమరింతును = తక్కిన వైరా ఖా 

గ్యమును ఉపరతియునుు తేగక్, అరమయక = విచారింపలా, సవాకా 
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రులు = తోడయినవి. వరునక్ = (కమముగా ఈ మాడు, కలిగినవా 

లకుక్ మోకుంబు కరతల + ఆమలకంబు = ఆరచేతిలోని ఉసిరి 

కాయ - అంకతస్పష్టనముగా6. చెలియున దనుట. 

తా. నుగముము, 

క, అతురత త్త (జ్ఞానము = ఎర 
సాయొన్నోవ పదంబు $ సాంసారికదుః 

ఖతేయకర మగుం దక్కిన 

౧౨౧ 

లశ్ణములు సుఖకరములు 4 లలి తాతులకున్. ౧_౨_౨ 
ట్ర్ లలి తాత్ములకుక- = ఒప్పీదవముయిన మనస్సు గలవారికి, అక్షర 

తశ్త్వజ్ఞూనము = నాశములేని (బవా శముమొక్క_ కలరూపును గుటించిన 
యొజుక - (బహ్మముమొక్క_ యథార్థ స్వమాపమును తెలియుట, సా, 

తత్ + మోక్ష పదంబు = (పత్యకముగ ము క్రి నిచ్చునట్టిది? సాంసారిక 

దుఃఖ క్షయకరము= సంసారజన్య యు అగు దుఃఖముల నాశమును గలిగించు 

నద్కి అగును తక్కి_నలకేణములు = తక్కినవి యగు వై రాగ్యోపరతుల 

లక్షణములు, సుఖకరములు = ఆనందమును గలిగించునవి, అగును, 

తా. నిర్శలాతులకు (బవ్యాస్యరూపజానము మోక్ష పద మయినది, 

సంసారదు. ఖమ ఇల నాళముసమేనద సళ్కనవై రాశ్యాదులున నే 

యానందకరము లయినవి, ౧౨౨౨ 

ర్ కారణము దోషదృష్టియె 

వై రాగ్యమునకు జిహాసశేవరరూపము సాం 

సారికనుఖముల మరల 

గోరకయుండుటయె సుమ్ము $ గురుకార్య మగున్, ౧.౨౩ 

టీ. ఇందు వై రాగ్యమునకు కారణమును స్వరూపమును కార్యమును 

చెప్పుచున్నారు. వై రాగ్యమునకుక్ = (పకృతివికృతులయందు విర క్రికి, 
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దోషదృష్టియె = వానియందు గల దోషములను కనుగొనటయె - ఆవి 

జడత్వము సగుణత్వము వికారత్వము ననెడి దోషములు గలిగియున్న వని 

తలియుటయే కారణము = హేతువు జిహాస = (పకృతుల రెంటిని దిగ 

విడువం గోరుటమే, వరరూపము = (శేస్టమెన యాకారము. సాంసారిక 

సుఖములక్ = సంసారమునలనం గలుగు విషయసుఖములను, తికుగకొ 

కోరకయుండుటమె, గురుకార్యము = గొప్ప పమయొజనము ఆపను, 

సుమ్ము = సుమో. 

తౌ, వె రాగ్యమునకు (పకృతివికృతులయందు దోష గృష్టియె వూ 

లము. ఆ శెంటిన దిగవిడుచుటయొ యు క్రమ మయిన రూప. ఆటు 

విడీచి మరల విషయసుఖుయులను గోరకుండుటయే గొప్ప కార్యము. ౧౨౩ 

మ. (శవణాద్శితితయంబు కారణ మసశేత్పంవిభాగంబు శు 
కం ఎన అద న శ్ ణ్ ః 

ద్భవిబోధంబున క్ స్వరూపము నాత్యస్వాత్మ తాదాత్య్య 

నం, భ వరాహిత్యము కార్యమాయనముఖా]ేభ్యా నాత్ర దీ 

నిగహా,వ్యవహారతుయముల్ తలంప నుపర త్యాదిన్నయా 

[వార్థముల్ . ౧౨౪ 

టీ, ఇందు బోధథమునకును ఉఊపరతికీని కారణస్వరూపకార్య ములు 

వెప్పుచున్నారు. కద్ధవిబోధంబునకుక. = పరిశుస్థమగు (బహ్మాజ్ఞానవునక్కు 

శ్రవణ + ఆది తికయంబు = (శ్రవణము - అనలా సరుసమ్బుజయున 

జేదాంత [శ్రవణము చేయుట మొదలయిన మూండును - అనయా (శ్రవణ 

మనన నిధిధ్యాసములు మూండు ననుట, కారణము = హేతువు అసత్ 

సీక్ సందవిభాగంబు = అస త్తీయిన (పకృతియొక్కయు సక్తయిన పర 

(ద్రవ్మాముయొక్కొయు వివేదనమును స్వరూపము = (ఆ బోధమునకు) ఆ 

శారమ్ము అనాత్మ... హీత్యమ - అనార్మ = (పకృతికిన్సి స్వాత్మ = పర 

మాత్మ యగుత నకును, తాదాళ్శ్య = ఒకటియె యగుటయొక్క్క - ఐక్యము 

ర్ 
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యుక్క_ యనుట్క సంభవ = కలుగుటయొక్కు, రాహిత్యము = లేమి 

యును - అత్మయె తానుగా నఖిమానము లేకుండుట యనుట, 'కార్యము= 

(పయోజనమ్కు జను, యమ...క్ష్నయముల్ - యమ = యమము "మొద్ద 

అయిన పండద ? యోగములయొక్క., అభ్యాస = ఆలవాటును, ఆత్మ = 

మనన్సుయొక్క_ - చరిదలవృ త్రియొక్క యనుట్క ధీ = బుద్దియొక్క_ _ 

నిశ్చలవృ త్తియొక్మ_ యనుట, నిగవా = అడంచుటయును, వ్యవహార 

తృయముల్ = (వి ద్యావిద్యలమయొక్క- సర్వ) వ్యాపారములు నశించుట 

లును, తలంపక = యోజింపంలగా్యా ఉపరతి ఆదిస్వరూప అర్థ ముల్ = 

ఉపరతి కారణమును స్వరూపమును కార్యమును అగును. 

తా, * బోధమునకు (శ్రనణ మనన నిధిధ్యాసములు మూండుకు 

గారణయు. ఆ (శవణాదుల చేత నిత్యానిత్య వ స్సువులను వివేచించి యనిత్యము 

లయినదేహాదులు దాను శా ననియు నిత్యమైన యాత్మస్వరూప మనియు వేణుం" 

వేజ తెలియుటయె యీ బోధమునకు స్వరూపము. ఈ య నాత్భస్వరూప 

మగు దేహాం[దియాదులకం కొ6 దాను వే ఆని నిశ్చయము గలిగియుండు 

టయ బోధకు గార్యము. ఊపరతికి యమనియమ(పాకాయామాదులు 

హీతువులు. చిత్తనిరోధము స్వరూపము. సర్వవ్యవహారలయము కార్యము. 

అవ. వె రాగ్యశ బ్లార్లవిచారము, 
Qa థి 

క, వై రాగ్యం చింతటికిని 

గారణ మానందకరము 4 గాన్సన నది చే 

కూరిన సమస్తమును సము 

కూరుం దనుందాన పరమకీగుహ్యా మిది నుతా.  ౧_౨౫ 

2 వైరాగ్య బోథో పరతులు మూంటిలో బోధ మితీరసాధనము _ 

వనపేశ్సీంపక (పత్యతముగ మోక్షము నిచ్చునదిగాన ముఖ్యమైనది. తక్కిన 
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ట్రీ, సుతా = క్రవ మారా, ఇంతటికిని = యా ఈ చెప్పంయబడిన డా? కండి 

కొని, వ రాగ్య ము, కాద ళం = హత వె నది, ఆనందకళు అ జీన స్త 
యు 

మా 

మును గలుగం. జేయునది. కావునక అడి జేదాకినకొ = ఆ 2 రాన్యము 

సముకూడ నేని, తినుందాన = తేనంతటనే _ [పయత్నములేకయే, సమ స 
న Po) 

మును = సకలమును - అనగా దక్కి _నబోధోపరతులును, సమకూరును = 

సిద్ధించును ఇది; పరమగువ్యాయు = మిక్కిలిగోప్య మయినది. 

తా. ఇంతటికిని కారణము వైరాగ్యమే. ఆడి యానందకిరణు, ఆది 

యొకటి యొనగూడనయెడలం దక్కిన దంతయును దనంకటనే సిదెం 
కః 

చును. ఇది పరమరవాస్యము సుమో, 

వ. అది యెట్లనిన వినుము, మూల్మ పకృతి ఇవాల వాలంబు, 

సుఖదుఃఖంబులు ఫలంబులు, (తిగుణంబులు ఏ మూలంబులు, 

ధ ర్యార్థ కామమోమంబులు రసంబులు పంచేం[దియంబు 

MDX 

బ——_— 

శెండును దానికి తోడుపడునవి. ఈ మూడును (గమ మగా బడసినవా౭డే 

మాతము నొందును. వై రాగ్యోపరతులు మాత్రు ముండి బోధము లేకున్న 

వానికీ ము క్తీకలయగకున్నను వె రాగ్యోపరతుల చే తపస్సు సగ్గించి పుణ్యలోక 

ములు లభించును. బోధముండియు వై రాగ్యోపరతులు తేనిచో ముక్తి సిద్ధిం 

పదు. వె రాగ్యోపరతులు కూడ నుండీన నే (పత్యవమదుశఖమును దోొలంగిం 

చుటకు సవాకారు లగును. వై రాగ్యమునకు (బవ్మాలోకళతృణీ కారము గల్లు 

"కాలము అవధి. అక్ఞానావస్థ సయందు ఈ దేహేం[దిమాదులు నే నచెడి నిశ 
చి 

యము వచ్చినట్లు విజ్ఞానదశ యం దవి తోంపక యాత్మస్వమాపము సే చే నను 

| స్ నిశ్చయము నలుగుకాలము బోధకు అవధి. ముముత్రువు నిదయందు 

వలెనే మెలంకునయందు. గూడ నకలవివయములను మణచు కాలము ఊపర 

అ! అవధి. ఇట్లు బోధోప రతుల కారణ స్వమాప కార్యములు మూండు 

చనెఅం (గపనది, 
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లూడలు, పడూర్తులు స్వభావంబులు, స_ప్పథాతున్రలు 

వార, లష్ట్మ పకృతులు విటపంబులు, నవరం( ధంబులు గోర 

రంబులు, దశ విధ పాణంబులు పత్తృంబులు, శబ్లాది వివ 
యంబులు పల్లవంబులు, రాగబ్వేషాదు లుపశాఖలు, నా 
నావిధకర్మ్శంబులు పుష్పంబులు, జీవేశ్వరులు పత్సులుగాం 
గలిగి, మందిరారాను వేత పుత్తం మి(త కళ్ళ[త్ర బంధు: 
నముధ్యస్థ ద్వేవ్యుజన తీక్ల దుష్క_౦టక త రుగుల్మ లతా సం 

కీర్ణంబుం, గామాది నోర దుస్సంచారంబు, రోగవ్యా(ఘు 

భయంకరంబు, దుఃఖడావానల సమావృతంబు, మృత్యు 
నింవా భయ గ_స్హంబు, జరాపిశా-చ సమన్వితంబు, దైన్య 

పర్వత సంకటరీబు, దురితరాక్షనఘోరంబుం, దృష్ణాభీకర 
కాకోడర సమాకులంబు, హర్షావర్ష రుంరూ2.నిల మూవి. _ 
తంబు, స్వక్షనరక దుర్యార్ల తిరోహితాపవర్ల సన్హార్గంబు ] 
వైన మహాదుఃఖారణ్యంబునం గాడుపడి పుణ్యవాప విభే 
యుం డై, జీవుం డంతేటం దిరిగి తిరిగి చీకాకుపడి, యె 
చోట వి శాంతిం గానక, విసివి, ముందర గాంచి యనం 
తం బని, వెనుక జూచిన ననాది యని, కలయం గనుంగాని 

యసాధ్యం బని తెలిసి మహాగాఢదుఃఖ భయ శోక 
వ్యాకులిత చిత్తుండు. చాష(త్రయాదిత్య (పప్రదీప్తాతప నంత 
ప్తుండు నె, యంతట నిరంతర నితాంఒతాగముచా యల, 

నా(శయించి, (స క్పందన వనితా ధనధాన్యపళు సంతాన్ల 

య్యా నికేతనోద్యాన (పముఖ విషయసంపాదన సాధ 
నంబు లైన కృషి వాణిజ్య సేవా యానాది లౌకిక కర్మం 

బులు పరిహరించి స్వర్లాది సత్యాంత పరలోక విషయ. 
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సుఖనాధనంబు లై న నిత్యనై మి త్తికాది కర్మంబులు ఫల 
కాంత చేత జేయక పర మేళ్వ రార్పణంబుగా నాచరించి, 
యప్పరమేశ్వ రాన్ముగహంబువలనం బరిశుద వృడయుం 
డై, యవానిత్వం బదంభీతగం బహింన * యార్దవం 

నిప్రోపప త్రీ సమచి _త్తత్యంబు,' మదనన్య యోగ నిశ్చల 

బ ధ్యాత్మజ్ఞాననిత్యత్వంబుం, దే (జ్ఞా నార్భ దర్శనం జను 
వింశ తిగుణంబు 'లెప్పుడు సంగహించు నప్పు డాత్ము 
బహ్లాక వగా తార విచారాధికారి యగు నింత వట్టుం 
గూడి వై రాగ్యశే బంబునకు. దాత్ప ర్యార్థం; వింక్ బోధ 
స్వరూపం జెజంగించెద నాక ర్హింపు మని యి ట్లనియె. 

టీ, అది, ఎట్టనిన౯ = ఆరవాస్య మేవిధ మని యడిగితివేని, వినుము. 
మూల పకృతి = అవ్య క్ష మనెడు తత్త్వము, ఆలవాలము = (సంసార 
మనెడి వృక్షమునకు) పొదున్కు నుఖదుఃఖంబులు, ఫలంబులు ఇ (దానికి 
పంస్రు ్మతిగుణంబులు = స్త (రజ సమోగుణములు, మూలంబులు = వేళ్సు 
ఖల 2 ములు - ధర్న ఆ ధర్మమును _ విహితకర్శాచరణ మనుట్క ఆజ 
వర్ణ శ్రమోచిత వృ త్తిచేత ధనము సంపాదించుటయును, కామ = విహిత 
భోగాస కీయం, మోషంబులు = ము క్రియు న నెడియీనాలుగును, రనంబు= 
తీప్రు మొదలయిన రసములు పంచ + ఇం దియముల్కు ఊడలు = జడలు 

సదూర్ములు = (ఆశలి దవ్పీ శోకము మోవాము జర మరణము న నెడి) ఆ 
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అక్కున, స్వభావములు, స స ప్రధాతువులు = (త్వక్కు నూం'సము "నెక్కరు 

మేనన్సు మ్య అ సీ స్నాయువ్దలు ననెడ్సి ఏడుధాతువులు, పొరలు = పయి 

పలు అస్త పకృతులు = (భూమి జలము అన్ని వాయువు ఆకాశన్లు 

మనస్సు అవాంకారము బుద్ధి అనెడి) ఎనిమిది (పక్చతులు, విటపంబులు = 

కొమ్మలు, నవరం[ధంబులు = చెవి మొదలగు తో మ్మిదిడ్వారములు, కోరు 

రొంబులు = తోజ్జలు, దశవిధ [(పాణంబులు = పదివిధయలయిన ! పాశాన్ని 

వాయువులు, పత్త౦ంబులు= ఆకులు, శల్పాదివిషయం బులు = శబ్దము స్పర్శ 

మువెందలయిన యిం్యదియార్థ ములు, పల్లవంబులు = చిగుళ్లు, రాగకోహా 

దులు = రాగము ద్వేషము మొదలయిన యిం[దియవృత్తులు ఉపళాక్టిలుణు 

చిజుగొమ్మలు, నానావిధ కర్భంబులు = పలువిధథములయిన కృత్యములు, 

ప్రహ్వంబలు = పూవులు, జీవెశ్వరులు = జీవుండును ఈళ్వరుండును పతం 

లూక్ = పీట్టలుగ్యా కలిగి = కలిగిన ద, ముంది, ,.బును - మందిర= 

ఇంకు, ఆరామ = తోటలు, కేక = భూములు, ప్ప త్ర = కొడుకులు, 

మ్మిత = స్నేహితులు, కళత = భార్యలు బంధు = చుట్టములు, మధ్య 

స్థ=ఊదానీనులు - శ తుత్వమిత్రేత్వములు లేనివారు, ద్వేవ్యజన=విరోధులు, 

వీర లెదు, త్రీక్ష = వాడి గల దువ్ముంటక = విసపుముండ్లు గల, 

తరు = చెట్లాజేశన, గుల్మ = పొదలవేతరను, లతౌ = త్రీగలచేతేశా సం 

కీర్ణ ంబును = పెనంగొన్నదియును, కామా... రంబును _ కామ = కామము 

ఆది = మొదలయిన - కామ్మకోధలోేభమోవా మద నుక్చరాదు లెడు 

చోర = దొంగలయొక్క, దుస్పంచారంబు = చెడునడక గలదియు, 

రోగ,..రంబు - రోగ = ఆధివ్యాధు లనెడు, వ్యా(భ = పులుల చెత్స 

భ యంకరంబు = వెఅప్రు గలిగించునడియు దుఃఖ ...తేంబు _ దుఃఖ జవీట్ల 

లనెడు, చాచానల= కార్చిచ్చు చేత, సమావృతంబు = ఆవరింపంబడినదియు, 

మృత్యు... _స్టంబు - మృత్యు = ఛా వనెడుు సీంవా = సీంగమువలనిి 

భయ = వెజఫు చేర, (గ స్తంబు = (మింగంబడినదియు, జరా,, తంబు - 
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జరా = ముదిమి అనెడు నీకాచ = భూతముకోడ, సమన్వితంబు = కూడి 

నదియు, దైన్య... టంబు - దైన్య = వీవతన మనెడు _ లేక - వీన్నందన 

మనెడు, పర్వత = కొండశేక, సుకటంబు = ఇజింక ౨న దురి 

త...కంబు - దురిత = పాపము లనెకు రాాస = రక్మొ_సులచే శ 

ఘాోేరంబు = భయంకర మైనవియు, తృస్టా,..లంబు - కృష్ణా = ఆక 

అనెకు ఖీకర = భయమును గలిగించెశు, కాకోదర = సర్పములవేత, 

సమాకులంబు = కలంగినదియు, హర్ష ...తేంబు - వార్ష = సంతోవమును 

అమక్ష = కోపమును, అనెడ్కి యుంరూనిల = ఓరుగాలిచేశ్త దూపషితం 

బులు = చెబుపంబడినవియు, స్వర్ష...౦బు - స్వర్షనరకె = న్యర్ణనరక 

మ లనెడ్కు దుర్శార్ష = వెడ్డత్రోవలచేక్స తిరోహితనము = ముబు(గు. 

పడిన, అపవర్షజము _క్తియుక్క, సన్మార్దంబును = మంచి[తోవ గలదియు, 

వన మహాదుఃఖారణ్యంబునక =గొప్పదుఃఖములు గల (సంసార మనెడి 

అడవియంవు  కాడుపడి = ెలివితిస్పి - దారిచెకి యనుట పుణ్యపాప 

విఢథేయుంథు = ఫుణ్యపాపములవ లోనయినవా(డ్కు ఐన జీవుండు, అంత 

టను, తికగితిరిగి చీకాకుపడి = వ్యాకులపడి, ఎచ్చోటక = ఎక్కొ_డన్సు 

విశాంతి గానక = బడలికరీబుటలేక, విసివి = విసీషి ముందర గాంచి = 

ఇంక ముందరికాలము చూచి అనంతం బని=అంతేము లేనిదనియు - ఇంత 

వజ ెన్ని జన్మము లె త్రవలయునో వానికి తుదెలేవనియు వెళుక(జూాచి = 

కడ చి పోయినదానిని జూచి అనాదియ) = మొనలు లేనిదియని _- ఎంతే 

కాలము మొదలకొని జన్మము లెత్తుచువచ్చితినోయని, కలయం గనుంగొని= 

అంతయు విమర్శించిచూచ్చి అసాధ్యం బని = తుద మొద తెటుంగుటకు 

"అశక్య మనియు, తెలిసి మహో...డును - మహాగాఢ = మిక్కలి దృఢ 

మైన, దుఃఖ = దుకిఖిముచేకన్సు భయ = 'వెజఫు చేతను, శోక= వ్యసనము 

చేతను, వ్యాకలిత = కలత పొందింపంబడిన చిత్తుండును = మనస్సుగల 

వాడును తౌప...ను - తౌపతేయ = ఆధ్యాత్మికము మొదలగు మూడు 
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తాపము లనెడు, ఆదిత్య = సూర్యునియొక్క, (పదీ ప్ప = మండుచున్న, 

ఆతప = ఎండ చేత, సంత స్రుండును = (కాందబడినవాండును, వి అంత .. 

టక = పిమ్మట, నిరం... యలక్ - నిరంతర = ఎడతెగని, నితాంత = 

మిక్కిలి యెన ఆ*మ = కామికాద్యాగమము లనెడు వెట్లయొక్క = 

(అగమము లనంగా నెట్లు ఆగమము లనెడి అగమము లని సంధియందు 

"రెంటికి నంతర్భావము్స, భాయలక్ = నీడలను, ఆశయించి, (సక్చ... 

బులు - (సక్ = పూదండలు, చందన = గందము, వనితా= స్రీలు; ధన = 

వి త్తములు, ధాన్య = ధాన్యములు పశు = పశువుల్కు సంతాన = బిడ్డలు 

శయ్యా = నెజ్జలుు నికేతన = ఇండ్లు, ఉద్యాన = పూందోంటలు, (పము 

ఖ = మొదలైన, విషయ = భోగ్యవస్తువులయొక్క, సంపాదన = సంపా 

దించుటకు సాధనంబులు = ఉపాయములు ఐన, కృషి = దున్నుట, వా 

ణిజ్య = వర్తకము సేవా = కొలువు యాచ్చ = తిరిపము, ఆది=మొద: 

అగు లౌకిక క ర్మంబులు = లోకద్యవహారములను, పరివారించి = విడిచి, 

స్యర్దా...లు - స్వర్ణ ఆది = స్వర్షలోకము మొదలు సత్య అంత = సత్య 

లోేకమునజకుం గల్క పరలోక = పరలోకముల౦దలి, విషయనుఖ = వస్తు 

భోగములకు, సాధనంబులు ఐన, నిత్యనైమి త్తికాది కర్మంబులు = నిత్య 

ములు నైమి త్తికయలు మొదలయిన యనుస్టానములను, ఫల కాంక్న చేతక్ = 

ఫలమందలి యాస క్తినిబట్లి, “చేయక, పర మేళ్వర అర్పణంబూగాక్ = 

(బన్మార్చణముణా, ఆచరించి, అప్పుర మేశ్వరాను. గవాంబునలనక = 6 

యీాశ్వరుని [పసాదము చేత, పరిశుద్ధ వ్భూదయుం డె = నిర్మల ముగు ' 

మనస్సు గలవాలడై, అమానిత్వంబు = తన్ను6 దానే పొగడుకొన కుం 

డుటయున్కు అదంఖిత్వంబు = తాను చేసిన ధర్మాదులను (పకటించు 

కొనకుండుటయును అహింస = భూతబాధ సేయకుండుటయు, ఆర్డ 

వంబు = బుజునర్తనమును _ తిన్న €వనమున్సు కంతి = ఓీర్పును, ఆచార్య 

ఉపాసనంబు = గురువును కొలుచుటయును, కౌచంబు = లోని వెలి 
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పలి శుద్దియు, _థ్రైర్యంబు = నిలుకడయును, ఆత్మవిన్ని గవాంబు = మన 

హల 

దు లగు విషయములందు విర క్రియా, అనవాంకారంబు = గర్వము 

లేమియు, జన్మ... బును = పుట్టుక మరణము ముదిమి తెగులు దుఃఖ 

మనెడి వినియందు దోష = దోషములను, అనుదర్శనంబు = పలునాజు 

చూచుటయు, పుత్త...స సక్తి = కొడుకులు "పెండ్దములు ఇండ్లు మొదలగు 

వానియందు ఆశ శేకండుటయు, అనభిన్నంగంబు = తగలులేమియు, 

నిత్య... త్వంబు---నిత్య = ఎప్పుడును, ఇస్తానిష్ట = (సీయా[వియముల 

యొక్క్క_-, ఉపపత్తి = పొందుటలయందు, సమచి క్తత్వంబు = సమానమైన 

మనన్సును - సమబుద్ధి యనుట్క మళ్ ,..భ కీయు - మత్ = నాకంకై 
అనన్య = ఇతరము లేద నెడ్కు యోగ = ధ్యానమందు, నిశ్చలభ క్రియుక్ = 

స్టిరమయిన భ క్తియును, వివి క్ల దేశ సేవిత్వంబు = జనులు శేనిచోట నుని 

స్సును "ఆడం చేటెయును, ఇం దియాగ్థంబుల వె రాగ్యంబు = శబస్సరా ఫీ ప్ర్పర ౪ 

అన్యా ద 

కియుు. జన, *,*నంబును = జనులయొక్క కూడికయందు ఆసక్తిని విడు 

చుటయును, అధ్యా... తంబు = (ఒవ్నాక్టూనమునందు ఎప్పుడును నెల 

కొని యుండుటయును, తత్త జ్ఞాన అర్థదర్శనంబు = పరత త్రము 
ఎజుంగుటయె (పమోజన మని కనుంగొనుటయు > తత్త్వమును ఉలిస్ 

కొనుటయొు పురుషార్థ మని [గహంచుటయు నని భావమ్మ్కు అను వింశతి 

గుణంబులు = అనెడి ఇరువదిగుణములున్కు ఎప్పుడు, సంగహీంచుక = 

ఒడయంగార్చుకొనునో, అప్పుడు = ఆ క్షణమే, ఆక్క... కార = ఆకు = 

(పత్య-గార్మయొక్కయు, (బవ్మా = పర(బవ్మాముయొక్క_యా, ఐక్య = 

ఏకత్వమును - ఒక్కాటిశాం గూడుటను - లేక ఒక్క_టియె యగుటను, 

సామైత్కార = (పత్యక్షయ నేయుటయొక్క._, విచార = పరిశీలనమందు, 
అధికారి = యోగ్యత గలవాడు అగున్యు ఇంతేవట్టుం గూడి = ఇది 

యంతయును జేరి, వెరాగ్యశబ్దంబునకుక , తార్పర్యంబు, ఇంకక్కా బోధ 

స్యరూపంబు = బోధ మనుదాని కలమూఫ్రును - బోధశ జ్ఞార్భము ననుట్కు 

ఎలింగించెదను, ఆకర్టింపుము = వినుయ్కు అని ఇ ట్లనియెను. 
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తా. ఇందు సంసార మొక నృకముగా రూవీకేయు. ఒక చెట్టునకు 

“మొదట. బుట్టుచోటు పాదు. అందు మొదట జేశును దానినుండి 

బో చెయు పెదకొమ్మలును ఆకులును జిగుళ్లును చిజుగొమ్మలును ఫువ్వులును 

బండ్లును రనములును గలుగునక్లే,  సంసారమునకు [పకృతి మొదలగు 

వానిని పొదు మొదలగునవిగా నుపపాదింపంబటె నని తెలియునపి. చెట 

"నెక్కి పతులు పండ్లు మొదలగునవి తినున క్ట యీ సంసారవృకమును 

జీవేశ్వరు లారోహించి డానిఫలాదుల ననుభవించుచున్నారు. అడ్డాసంసౌార 

వృక్షమయ మెనది యీ దుఃఖార ణ్యమ్యు అరణ్యమయునందు ముండ్లు పొద 

రులును దొంగలు [కళూరమృగ ములు కార్చిచ్చు వీిశాచములు పర్వతములు 

సర్పములు మొదలగు భయంకరన స్తువులవ లె సే యఠతా దుఃఖార ణ్యమందును 

ప్రత్త గృహాదులు గలవు. అందు6 దప్వుతోవలచేత సరియైనమార్షము. 

తెలియన ప్లై యిందు స్వర్దనరక ముల చేత అపనర్హమార్షము 'ెలియకుండును: 

దీనికి మొదలును దుదయును గలుగవు. జీవుం డిందు తిరిగి తిరిగి యెక్క 

డను హాయిగా నిలుచుచోటు. గానండు.*ీ అందు ఇెట్లనీడలయందు విశ 

మించున క్లై యిం దాగమార్భములను ఆశ్రయించి యివాభోగములకు సాధ 

నము.లైన కృషి. మొదలగు 'రాకకవ్యాపారములను విడిచి పరలోకసాధనము 

లగు నిత్యనె త్తిమి కాదులను ఫలమును గోరక (బ్రహ్మార్పణము గా6 జేయుచు 

రావలెను. దానిచే ఈశ్వరకృప గలిగి వృాదయము పరిశుద్ధ మగును. వీదప 

అమానిత్వము మొదలయిన యిరునదిగుణములను బొందలగా నఫుడు (బ్రహ్మా 

తెక్య సాకు తా_ర విచారమునకు అ ర గతము కుదురును. ఇట్లు దుఃఖా 

రణ్యమునందు( దిరిగి తిరిగి యాగ మార్గముల నాశ్రయించి లా కికక ర్శములు 

విడిచి వై దికకర్ముములను ఫలరహిత మౌగాను (బహ్మార్పణము గాను జేయుచు 

భ్రగవదను గవాముచేతం బరిశుద్ధవ్భాదయు6 డె యమానిత్వాదిగుణము లిమ్ 

వడి నొంది _బహ్మ్నాత్మ లేకమగుటను సాతాత్మ్క_రిం చువిచారమున క'రృత్వము 

నాందుటమె వైరాగ్య మనంబడు నని తాత్పర్యము. ౧౨౨౬ 



పడ్య-౧_౭౮,] టీకా తాత్పర్యవికేపూ నహీ గదూ. షార్ట్ 

ned RR) | కో మర్ల అ న దవ జ సన్మరూపనును వివకించుకు నా ౪, 
భె 

జ్ న్ చలి అరల Mig అ a ఆ అల్లు సగుకాభరాముం సగక్నా 8 తో 
రాాంతచి! తన. కాలాలను న. LIN my ఉన ర yn hn whe, వి ల - 

బల 

జరా అట్ మలో ఆం ఆక అజ్ rT me , బ్ఞానింజ్ఞానస ల పవ్ను (al ళ్ వై న బో దాం షి 
రా ళ్ నధ మళ | ధీ i స వినయభయభ కో లనుళ సేవించు జజ ఇ కీ జజ ర్ం సమం nC న "మస ఆ జ జై ౧ 

టీ. అనఘ = పాపరహిశా _ వానుమంత”%, ఆ. నుసణ ఆలీ 
రాముడు = అట్లు _పెని చెప్పంుడ్నట్టై అమానిత్వము మొదల న 

ములచేత ఒప్పుచున్నవాంయ, అత్యా వతోడకా = మిక్కిలి శమకము 
తోడ, శాంకచిక్తుండును = రాగాదికలువము అడంగి స గరప గల 
మనస్సుతో గూడినవాండును, కారుణ్గసాగరుండు = చంచాసము చు (జా 

డును జ్ఞానవిజ్ఞాన సంపన్ను (డు = జూనమును విజ్ఞాన" ను మిక్కలి గలి 

ఇ వాండును - తత్త్వమస్యాది మహావేదాంత కావ్యార జ్ఞానమును అహా 
r 

$= > జనమును గలవా డనుట, ఐన, గురునికొ = ఆచార్యుల, వివయ భయ 
లా హై! 

భక్తులు = అడంకునయును వెజుపును భక్రియును, అమ"*క్ జ జస్పులా, 

చేవించును = కొలుచును. 

తౌ. అమానిత్యము మొదలయిన పూరడ్యో క్షగుణముంచేత. నొప్పు 

నట్లి పురుషుడు, శాంకచిత్తుడును మరోక రుణాళ్ళుంయకు స్టాననంకు[డు 

నగు గురుని భయభ కలతో మిక్కిలి తమక ము గొని చేవించుచుండుకు. 

క, గురుం డజుండు గురుడు విష్ణుండు 

గురుడు ముహాబేవుం డఖలళగుర్తుండు గురుడు స 
ద్రురుండె పర (బహ శం బని 

గురుని నుపాసించు నతండు శ గురుతరభ కిక్. ౧౨౫ 
అయనే 

టీ. అరండు = అమానిత్వాదిగుణములు గల యజ్షిపురుషుండు, 

గురుడు = తౌను గొల్సు ఆచార్యుడు, అజుండు = (బవ్మా, సరుండు = 
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గురువే, విష్ణుండు, గరుడు = గురువే, మహాదేవుడు = శివుడు 

గురుడు = గురువే అఖిలగురుండు = నమ_స్తమునకు గొప్పవాండు, సద్దు. 

రుంటే = (టేస్టు సుం డైన గురువే, పర్యబవ్మాంబు, అని గురునిక్క్ గురుకర 

ఛ క్లిక్ = మిక్కిలి గొప్పభ క్తితోడ, ఉపాసించును = కొలుచును. 

తౌ. అట్టిగుణములు గలవాడు గురువే (బవ్మ్నా యనియును విష్ణువని 

యును జీవుం డనియును పర్మబవ్మా మనియును దలంచి మిక్కిలి భ్ల క్రిత్రో 

నతనిని గొలుచుచుండును. ౧౨౮ 

సీ, గురుపదాంభోజముల్ $ గొలువక కల్లునే 

(పవిమలవై రాగ్యశ భాగ్యమహివు 

గురువా దతీర్భంబుం $ (గోలక కల్లు నే 

జ్ఞానీవిజ్ఞా నయోగేగాను భవము 

గురుసుు పసాదంబు ఫ గొనకున్నం గల్లునే 

(పతి లేని చితోపకేరతిసుఖంబు 

గురుత _త్త మాత్మం గశన్లొనకున్నం గల్లునే 

నిరతిశయం బై నీపరమపదము 

శే, అట్లు గావున విద్యార్థి $ యెనయోగి 

వినయభయభ కు కం “లెదలోనం క జబెనయగొనంగ 

నల చతుర్విధశు. శూ ఫ$ లాచరించి 

కొనుచు ననిశంబు గురువులం శ గొలుచు ననఘ! ౧_౨౯ 

టీ, అనను = సాపరహికుం డగువానుమంతా! గురుపదాంభోజి 
గాత 

ములు = గురువుయొక్క అడుగుతామరలు, కొలువక = సేవింపక్క (పశ్లా 

మల వై రాగ్యభాగ్యమహిమ = మిక్కిలి అచ్చమైన వైరాగ్య మెడి 

భాగ్య సమృద్ధి, కలుగునే = కలుగునా - కలునదనుట్యు గురుపాదతీర్ణ ంబు= 

గురువుయొక ్మ.. పౌద[పతూళ నజలమునుు [కోలక = (తావక, జ్ఞూనవిజ్ఞాన 



w= అబి ము సప య పద్య-౧-౨౯.] టీకా తాత్పర్య వి శెసార్థసపే తము. 877 

యోగ అనుభవము = లౌకిక జ్ఞానయుయొక్ళయు అపరోతచ హూనము 
Sa సః 

"యుక్కుయయు జీవ బవ్మాయుల యైక్యజ్థానయుయొక యు అనుభవము, 

కల్టు నే? గురు సుుపసాదంబుక = గురువు భుజించిన శేకును, కొనక 

న్నక = కుడువక పోయినచో, (పతి లేని చిక్త పరతినుఖంబు = సాటి 

శేనిదగు మనస్పుయొక్క_ ఉపరతివలని యానందము, కల్టేో? గురుత శ 
మారీ! 

ము = గురువుయొక్క స్వరూపమును ~ పర బవ్మాస్న హాప్పు= డడట:, 

ఆకక్ = మనస్సునందు, కస్టొనకున్నక్ = తెలిసికెననియెడ., నిశిత 

యంబు = తనకంటు ఎక్కు_నలేనిది, ఐన, పరమపదము =ము క్క కలు? 
వనాల 

అట్లు కాన్రనక్, విద్యార్థి =(బవ్మాజ్ఞానమును నోరువాండు, వనయోఫ్సి వినయ 

భయభ కలు, ఎదలోనక్ష్' = మనస్సునందు, సపెనయగొనంగక్ = మస్లిడిం 

పంగా, అల చతుర్విధ శు శూవలు = — | నే ( శ an 

| అగు శు భూపులను, ఆచరించిీకొనుచుక = అనుస్థించుచు ఆనిశ "బుక్ అ 

శ్పప్పుడును, గురునులక, కొలుచును = చేవించుచుండును. ఇందు నీసము 

నాలుగుపాదములందు. గురువునకును (బవ్మామునకును, అభే దాధ్యవసా 

యము వేసీ యర్థము ఇప్పియున్నట్లు (వాసియున్నాారు. ఎట్టన్న గురు 

పదాంభోజముల్ = పరబహ్మాముయొక్క్క_, ల్వంత్వ౦పదము లనియుు గురు 

పాదతీర్ణంబు = (బవ్శాము యొక్క త త్తంపద వినవరణకారణము లగు 

మహా వా క్యారముల సారస్య మనియు, గురుస్ముపసాదరిబు = పరమాత్మ 

యుక్క_ అను[గహ మనియు, గురుత క్త (మక్ = పర్మబవ్శాస్వరూపషము 

నని యస్థాంతరముల తే గురు బవ్మాముల క భేదాధ్యవసాయ మున్న డని 

అడ్ a mori శో ర్ి "కాని యది గారవ్మగ _స్తమును స్పెస్టమాను “గావున నంతగా నుప 

త్త 

తా. గురువపాదములను గొలిచిననే వైరాగ్యమును గురుపాద 

తీరమును (గోలిన నే బోధమును, గురుభు క్తశేషమును భుజించిననే యుప 

రతియు, గురుస్వయాపమును 'చెలిసిననే ము క్లియును గలుగును గాన 
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(బవ్మాజ్ఞానమును గోరువాండు, స్థానము అంగము భావము ఆళ్ళ యనెడు 

షః నాలుగువిధము అయిన శు శూవలుశు చేసీ వినయభయభ కులతోచ్చ. 

యెల్లప్పుడును గురువులను గొలుచుచుండ వలయును. ౧౨కా 

క, వారలయుపచదేక ముచెేం 

దారక సాంఖ్యామనస్క_$త త్యాత్మక మా 

(శీరాజయోాగమార్లం 
బారూథఢథముగా నెబుంగు $ నంతట ననఫూ, ౧౩౦ 

టీ. అనఘా, అంతటక్ = తరువాత - అట్లు గురువులకు శు[శూనలు 

శేసినపీదప ననుట్క వారల ఉఊపదేశముచేత, తారక సాంఖ్య అమనస్క.' 
యోగత ర్త ఆత్మకు = తొరక యోగము సాంఖ్యయోగము ఆమనస్మ_ 

యోగము అనెది యివియె స్వరూపముగా గలదైన, (శ్రీ రాజయోగమార్షర్యా 

బు = సంపత్క_రమైన రాజయోగముయొక్క_  (పకారమును, ఆమాఢ్గము, 
గాల = నిశ్చయముగా, ఎటు గును. 

తా. నుగముముం ౧౩౦ 

ప శు కూవ-స్థానము, అంగము, భావము ఆత్మ యని నాలుగు 

"విధ ములు _ప్రణవమంవలి అకార ఉకార మకారములకు లమ్యర్థృ మగు, 

(ద్రష్ట్రృస్థానమును ఎఆజకయు మజఫును లీని యునికితో విచారించుటమే, 
స్థానశ్యుళూవ. సూర్య చంద (బవ్మా విష్ణు రుచాదులే కన్నులు మొదలగు 

నవయవ ములని విమర్శించి "తెలియుట అంగు కూన. పరబవ్మాము (తికా 

'లాబాధ్య మనియు ఆధియే తాననియు భావించుట భావశుళూపు. ఆక a 
పుర్రకళ[తౌదు లాత్మవ లెం (బియములు గావు గనుక, కూటస్థ (పట్ట - 
గార్మవ వేలు కాని పర(బవ్మామగు తనయందు దాను దప్పకయుండుట 

ఆత్మకు శవ ఆత్మ “విత త్పుస్తః (సీయఃఫు త్రా త్స్వశరీరం తథా(పీ 

మ్ .1 ఇందియాణి (వియాంపాణాః (పాణా దాత్మా _పరం(వియఃి 



ఇ ” చ గా ల mop [౯ ప్ హి జు జల్ల గ పూరా] కాలా కు మార సవా సను. జా 5 ఎక తే 
> Ry 

అనాను నాలా ల. అద రర ల Dl అం ఐల జో త స af వ Te 

ముం (కమ ముంచ మా 2 వతొంపదంముసకంు అంతా లం! BIE 

ఇ ford బ్ నం. ల్ు అము క్లో జ pre I ల ఆవుల బికాం ట్ల 

బ్ డ్ నువ మారరు Tr కనా Wed ది చో Es 
ఆట) శ) 7 సఖా ah 

ల్ కృ యు ఇట ఇ అప పో సం * స్త re, ఈ న ల We హు ag | YW య న NTP మె దస కక! Ne 
ఢా చ గో మా ఫం ఫై 

ఇ" బట అంజ్తార్ధాణ్జా న. వాడా స్స కా జడ్ [a అ Yet న త్త 
త్మ పా చ 33 Shh డు he ఖా సో షన క గ స గ్ హాఫేస్నుం CN wt 

స rere త న 

నిష్ట బున, చావగా 

ట్రీ, (శ్రమ వెంప్పారక = వాచ్యాష్థముమొక్శాయం అత్ను గ మొక 
జ TF 

y 
యు (క్రమము ఒప్పున ట్టు ఆనాంపచంబునకుక — “? 

= య 

నకు (ఆద్యంత ము అయిన అకారవాకార సుం లోనె పకలప 

ములతో ౭ గూడిన శబ్దములను, శములతోం గూడిన వాక్యములను, వాక్య 

ములతో? గూడిన (శతి సతి పురాజేతిహోపాదుఒను నం ఎకరణ ము 

వేలా “అవామ*ీ అగుట "తెలియునద్సి. ఈకాయే...జాలపెంబు అ ఈ 

'దేవాము ఇంద్రియములు (పాణ ములు చి వము మనస్సు అవాంశారము బుద్ధె 

oy ay ఇ్ఞూా ద్రాా గ Ry యనెడు అజ్ఞానవృత్తుల సమావామ్ము ఎల్లక్ = ప్రేజ్ఞమో ఆద్యము జ 

ముట్ట మొదటిదియు, సత్ +చిత్ 4సుఖరూాపము = సత్యజ్ఞానానందస్వరూ 

పమును, పవ, తనరు = ఒప్పుచున్న, శుద్ద జ నిర్మలమైన, (పత్యక్ జు మల 

/| టీ గజడా! స్రీ సే etn a pr aim hw జా వ్ క్షణమైన, ఆక పకాశము=కూటస్థడై తన్యము, బకయ్యూర్థము. వెదకా సా fh 

eer రవాస్యంబు = వెదములందును శా స్త్రములందును గం గోష్టమ్యు జంత 

ఇదియే నిక్క_ంబు = సత్యమ్యు అగును. 

శౌ, *'ఆహమ్” అమ శబ్ద మునకు చేవాము ఇం, దియములు [(పాణములు 

a న్ ని మనో బుద్ధి చిత్త2_.వాం కారము లనెడి యా యక్ఞానవృత్తు లెబ్లను వాచ్యార్థ 

వప్రసును. ఆద్యమె సత్యజ్ఞానానం గన్వరూపమై యున్న కూటస్థ చై కవ్యము 

శీ 

అన్నట్లు వీతాదు లన్నిటికంయేను [పియతమ మయివవి. ఇందు “గురుపాదో 
౧౧ అటి 

దకం పీత్వా గురో రుచ్చిస్టభోజనమ్ | గురుమార్తిం సదా ధ్యాయేత్ 

గురుమం[తం సడా జపేత్” అను శ్లో కార్థమును అనుసంధింపంబడినది. 
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దీనికి లమ్యార్థ ము. వేదములందును శా _స్రిముబందును XY పరమరవాస్యం 

బెల్ల నిడియెం ౧౨౧ 

ర్ సర్వము వాఇ్యార్థము త్ర 

తృళ్వాధిష్థానశుద్ధ$ వై. తన్యము చి 

త్పార్వకలత్యూర్థంబు ను 

పర్వవినుత ! వినోము (బవహ్మగపదమున కోరయన్. ౧౩_౩ 

ర్ సుపర్వవినుత = చేవతలచేత సుతింపంబడినవా౭డా, వాను 

నుంతా! వినుము (బవ్మాపదమునకుక్ = (బవ్మాశబ్బమునకు, అరోయక్ొ జ 

విచారింపయగా, సర్వము = సమ _స్పపపంచమును, ప్ల వాచ్యార్థము ఇ సం 

శేతితార్థ మై మెనద్యి తత్ సర్వ అధిష్టాన కుద్ధచెైతన్యము = ఆ సమ_స్టమునకు 

ఆధారమై శుద్ధమైన (అనలా (పకృతి నతి క్షమించిన) జ్ఞానస్వరూప మగ 

పర బవ్మాము, చిత్ పూర్వక లక్య్యూర్యము = సచ్చిదానందాది లమ ణముల 

చేర లవీత మైనయర్థము. 

తా. సుగముము, ౧౫౨౨ 

లె, ఉభయ నాచ్యార్థములతోడ $ నొప్పుచున్న 

యుభయల మ్యూర్ధముల వెక్ట్ * మొదవ దట్లు 

గాన వాచ్యార్థముల "లంటి. 4 గడకుం (దోచి 

యెనయ ల య్యూర్థ మొకటిగా $ నెఖుయగవలయు. * ౧౩౩ 

ప వాచ్యార్థ మనా ఒకపదమునకు లోకన్యవహారమున సంశే 

తింపంబడియున్న యర్థము. లమ్ముర్థ మునంగా ఒక పదమునకు వాచ్యార్థయు! 

పాసయంగనప్రుడు ఉప పత్తులనుబట్టి క్రిత మగు మబటీయొకయర్గము., అవార్థ 

శబ్దమునకు దేవాదులు వాచ్యార్థము, (పత్యగాత్మ లమ్యార్థము - "అనలా, ఆత 

చ్వా్యావృత్తి తికటస స్థస్వరూప పలకృ్షణమునేత దృగూప మైన పర బవ్మామును 

గు ర్తించునది, 



ళా 

ట్ర్ ఉభయ = ఆవాంపవ (డహ్మపద ములు శెంట్ యిక, 

ములతోడకా అఖ్సిహి శార్థమలతోడ - అనరా. అవాంపవ 
ముయిన శరీ రేం దియాంక కరణా దు లయిన జేవములతోడను, 

వాచ్యాస్థ 

టై వాపడ 

వాచ్యములై న పీండాండాది మాయాండపర్యంతము లైన భేనములతోడన్సు 
ఒప్పుచున్న, ఉభయ లత్య్యార్థ ములకుక్ష్ = రెండగులమ్యెర్థములక్షు ఆనా 
సర్యజ్ఞా నానందరూపు( డగ (ప్రత్య శగాత్మకును సచ్చిచానంద నిత్య నిర్భణా 
ఖండరూప మైన పర్యబవ్మ్నామునకను, ఐక్యము = ఏకత్వము - కూడిక 
ఒదవదు = కలుగదు. అటు గాన వాచ్వార్లములక్ శెంటికొ = అపాం mm అడ్డా 

పద (బవ్మాపదములక్షు వాచ్యార్భ యు లగు బుద్ధ్యాదులను వీిండాండాది మూ 

అను, కడకురదోచి = వదలిఫుచ్చి, ఎన యక = పొందుప న్యు లమ 

రములు = ఆనాంపద (బవ్మాపద లమ్యుర్హము లయిన కూటవపర, 
థి న్ష థి థి 

లును, ఒకటిగాక = ఒక్క_టియె యని, ఎఅంంగవలయును. 

తౌ, అవాంపద (బవ్మాపదములకు6 గల వాచ్యాద్ధ ములు “ఇంటితో: 

న్యూ మ్ వూ గాడయున్న లమ్యెర్థ ములు శంటికి నిక్యము కలుగనరనదు, ఆ వాజా న్్ 

ములను విడిచి యాళింటికిని లత మొక్క_టియె అనలా ఒక్క పర 

(బ్రవ్మామే యని తెలియవలయును, ౧౩౩ 

వ. అది యె ట్లంకుని, ౧౩ 

టీ. ఆ రెండు పదములకును లమ్యార్థ మొకటి సెఆజంంసట య 

ట్రనినయెడల. 
శ 

“సీ, అద్వితీయ ప్రత్యగగాతుండ నగునేను 
బరిపూర్జ్మనిర్టణశబహ్మ మ'పదుః 

బరి పూర్ణ నిర్ణణశ బహ్మంబె యద్వితీ 

య(ప్రత్య గాత్ఫుండ $ వైననేన 

ర్6 
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టంచు నీరీతి నీవాం[ బహు పదముల 

వాచ్యార్థముల నెల్ల * వదలి శుద 
ధి 

లమ్యూర్ధముల: గాని 4 లవణచేం ద 

“దన్యోన్యసనుర మై క్యంబు ననుట 

"కే, యస్మి యను పదమున కర్ణ $ మగును గాన 

నిమ్మహావాక్య తాత్పర్య ఫ్ మిట్లు సద్దు 

ర పసాదమువలన నశరూఢముగ న 

బాధకంబుగ నెజుగుట $ బోధ మనఘు ! ౧౩౫ 

టీ. అనఘ, అద్వితీయ... .డను-అద్వితీయజ= రెండవ ది లేని (పత్యా 

శ్ముండక్ = = కూటస్థుండను, అగు నేను, పరి...[బవా ఖ్రము-ాపరిపూర్జ్మ = 

మాయాండము ముదఘుకోొని వీండాండమువజకును ఎడతెగక నిండియున్న 

డియు, నిర్ణణ=నత్వ్యాది గుణములు మూడును లేనిదియును, అగు (బవ్మా 

ము = పర[బవ్మాము అగుదున్కు పరిపూర్ణ నిర్దణ్యబవ్మాంబె = అంతటను 

నిండి గుణరహితమై యున్న యాపర బవ్మామె, అద్వితీయ పత్య-గాత్ఫుం 

డను=రెండవది లేనికాటస్థ పత్య గాత్ముండను, ఐన "నేను= అగు నేను, అటం 

చుక్ = అని ఈరీతిని, అవాంబవ్శాపదములవా చ్యార్థములను ఎల్బక = 

అవాంపదబవ్య్మాపద వాచ్యార్థ్యము లయినజీ వేళ్వరాదుల నన్ని టిని, వదలి, 

శుద్గలయ్యూర్థయులక్ =ఆచ్చ పులమ్యార్భము లయిన కూటస్థపర(బవా్మా ములను; 

కొని, లక్ష చేలా = జవాదజనాల్ల మణ చేర, త్ర ప్రీత్ = కూటస స్థబవా్షైము 

లయొక్కా, అన్యోన్య = = ఒండొంటిక్సి సమరస = తుల్యమైన ఆనందమూ 

యొక్క, ఐక్యంబుక్ = కూడీకను, కనుట = పొందుటయ, అన్ని అను, 

పదమునకు = అయితిని అ నెడిశబ్బమునకు అర్థ వ మగును. కాన = కనుక్క 

ఇమ్మహా వాక్య తాత్సర్యము = “అహం (బహ్మాన్ని" అనెడి యానుహావా 

క్యముయొక్క- తాత్సర్యమును, ఇట్లు, సస్టురపపాదంబువలనక్ = రోము 



పద్య-౧౩౬.] టీ కా తాత్పర్యవి కేపార్థసహితము, సవతి 

అయిన గురువుల యమ[గవాముచేత్య నియాథముగాక్ జ నళ్చరమూ శారు 

ఆచాధకముగక= వాధకములు లేవట్లుగాను (పక్షసాధ్య శాకువ్భ్షా 

ములకు (పతిపకదుష్టహేతువు మొదలయినవి బాధకయ లని కెయు 

వద్ధి ఎజుంగుట = శెలిసికొనుటయ్స బోధము = | బహ్మూస్హానముం 

తా, తా, “అద్వితీయుం డగు (పత్యశాక్ష్మయ యై నేనే పకిచూర్డ వి] విణం 

బగు పర బవ్మాయ్యు పరిపూర్శ నిర్షణపర, బక్షామే " యద్వితీయప ద్యాలడ 

నగు నేనీ అని యిట్టు అవాం (బ్రమ్మపవముల వాచ్యాగముల క బికిచి 

శరా శుద్ధలయ్యుర్థములను మా(త్రము [గ్రహింపవలయును పదముల లమ ల మన శ త జో 

(ar) 

రము లయిన కూటస్థ బహ్యములక్షుం బర స్పరము సమానమైయున్న ఆానవంన 

“మొక్కు. టి యగుటయె “అవాం కాన్ని” అను మహా వాక్యమందలి “అన్ని” 

యనుపదమునకు అగము. ఈమహావాక్యమునకు తాత్పర్య మి నో ది, సాం 
థి గా తా wr 

'కువుల యను[గవామువలన నిశ్చయముగాను నిర్నాధముగాను ఆలిని ావవలా 

యును. ఇట్లు తెలినికొనుటయె బోధ మనంబడు నని తెలియుసు. ౧౩౫ 

క నిత్యముగా చేహాత శై 

(ప్రత్యయ మజ్ఞునకుం గల్గుశపరిపాటి: జగం 

దైతే వగభిన్న(బహ @ 

_పత్యయ "మొస్పార వలయు: శ బండితున కిలక్, ౧౨౬ 

ట్రీ, అజ్ఞునకుల = వివేకము లేనివానికి, నిత్యము౫ాక్ = ఎప్పు 

యు, చేహార్మ ప్రత్యయము = దేవామె తౌ ననెడి నమ్మకము, కల్నుపకి 

పోటి = కలుగువిధమున్క పండితునకుక = (బన్మజ్ఞానికి, ఇలకొ = ఈ 

భూమి యందు, (పత్యగఖిన్న (బవ్మాప్రత్యయము - (పత్యక్ = కూటస్థ 

"చె చై తన్యమునకు, అభిన్న = వేజు కాని, దహ పక్యయము = శాను జహా 

భునెడి నమ్మిక, తగల ఒష్పారవలయుక = కలుగవ లెను. 
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శా. అజ్ఞానికి దవామె తొ ననెడీ 'నమి శ్ కలుగునట్లుగానే దహ 

జ్ఞానికి తానే (బహ మెడి నమ్మక మొప్పుచుండునుం ౧3 

శే ఇదియె బోధ(పకార మా $ నింక నీకు 

నుపరతిసుఖంబు వినిపింతు $ నొనర వినుము 

ఉత్తమోత్తమ మై యొప్పు*ేచి త్త శాంతి 

(పహ్యువిచ్యాగమమునకు $ ఫలము వత్స! ౧౩౭ 

టీ, వత్స = నాయనా - వానుమంతా! ఇదియె = ఈ శౌప్పంబడి: 

నదే బోధ(పకారము = బోధముయొక్కవిధము అను, నీకుకా,, 

ఇంకక ఉపరతిసుఖంబు = చి త్తలయమునలని ఆనందమును వీనిపింతును. . 

ఒనరకొ = చక్కా, వినుమ్మ ఊక్రమో క్తమమై = అన్నిటియం దు త్త 

మమైై ఒప్పు చి త్రశాంతి = చి శ్రలయౌమే, (హవి ద్యాగమమునకుక్ =. 

(బహ్మజ్ఞానముయొక్కం రాకకు. - (బవ్యజ్ఞూనము లభించుట కనుట్క ఫలము ==: 

(వపయోజనము, రై నుం 

తా. వానమంతా! బోధ మనలో నిదియె. ఇంక ఉపరతి యనా: 

నిట్టిది యని చెప్పెదను వినుము. చి తలయమె యన్నింటియందు మిక్కిలి. 

యు త్తమ మయినది. అదియే (బహవిద్యా_పా_ప్రికి ఫలముచుమో. ౧౫౭ 

చ. ఉపకృతిదానభోగముల $ కొప్పనివము ర్త్యునికల్మి నీల మే 

. ల్లపుడును లేనివి పునిగశమాధ్యయనంబును నెమ్గునంబునక-' 

విపులశ మంబు గై కొనని $, వీరత షస్విత పంబు నెం దియా 

ద్యు పరతి సౌఖ్య ముంగననిశే యోగివివేకమురి త్త త్ర యారయన్.. 

ట్రీ, పకృతి చానభోగములకుక్' = ఒకరికి కరుణ చేత నిచ్చుటు 

కును జలధారా పూర్వకముగా నిచ్చుటకును అనుభ వించుటకున్యు ఒప్పనిజ 

సరిపడని, మ _ర్భ్యునికల్మి = = మనుష్యునియొక్క సంపద యంను, ఎల్ల పడును 

శీలము = మంచినడవడి్సి లేనివి పు = లేనట్టి ఆావ్మాణునియొక్క, నిగ 



పద్య-౧౩౮-.] టీకా తాత్పర్యవి శేపార్థసపితము. పిక్ 

చూధ్యయనంబు = వేదపళనమును, నెమ్మనంబునక = మవసునందు, శ్ర EA @ 

శ్రమంబు = మిక్కిలి యెనశాంశీని- అంతరిండియని వాయును జోక్ కు rAd 
pa 

లాలా 
ప్రున్కు శేకొనని = చేపట్టని, వీరతపస్వితపంబు = ఉ(గమయిన కోపు 

తోం  గూడినవానియొక్క_ తపస్సును, ఇం|దియ + ఆది + ఉపరతి 

సాఖ్యముక = ఇంద్రియములు మొదలగువానియొక్కా వ్యాపారము లంక 

గుటవలని చుఖమున్కు కనని = పొందని, యోగివిజేకము - మూన్ = 

(పత్యగాత్నకును (బవా శ్రమానకు ను ఐక్యము ననుసంధించుబానియొక క, విజే 

కము = ఆత్మానాక్శవివేచనము - (్రవాజ్ఞానమ్సు అరయక్ = విచాకిం 

పంగా రి త్తే = వ్యర్థము. 

తౌ, మనుష్యు. డెంకధనము గలిగియుండియు చానిని బవోపకాన 

ములకును దానములకును జొ ననుభవించుటకును నుషమోగింపని మెడ నది 

వ్యర్థ మే యగును. అశ్షే (చావాణుండు ఎప్పుడును సక్న్రవ ర్తనము చేక 

యుండినచో వానివేడాధ్యయనము వ్యర్థము. తపస్వి శాంతి శేకన్నచో 

వాని తపన్సు వ్యర్థము. యోగి యిందియాదులవ్యాపారముల నుడుప్పుట 

వలని సౌఖ్యమును “గాం చనిచో వాని బవ్యజ్ఞాన యును వ్యర్థ మే యగు 

చున్నది. ౧కెరొ 

నీ, 'వేదళాస్త్రంబులు ఫ వివరించి బుధులశేః 

జదివింపవచ్చు. దాం శే జదువవచ్చు 

యజ్ఞదానతే పంబు * లధికారిజనముచేే. 

'చేయింపవచ్చు. దా శే చేయవచ్చు 

నిలలోనం గలతీర్థథముల కేం నన్యుల 

బోధింపవచ్చు దా $ బోవవచ్చు 

నష్టాంగ యోాగవిగద్యల నార్యులకు నుప 

చేశింపవచ్చు సాశేధింపవచ్చుం 
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జే, గాని యెవ్యారి కైన విశజ్ఞానయోగ 

గతిని చేహేం[దియము లరిశకట్ట మనము 

సాంగ్ యంతర్ముఖము. జేసి $ యనవరతము 

నిశ్చృలసమాధినివ్య చేశ నిలుపరాదు. ౧౨౫౯ 

టీ, బుధులేక్ = పండితుల చేత, వేదళా_సంబులక్, వివరించి= 

అర్థము వేటువేజ ఏర్పడునట్లు, తాను చదివింపవచ్చును = ఒకరిచేత చది 

వింపవచ్చును, తానును చదువవచ్చును. అధికారిజనమువేక్ = అధి 

కారము గల మనుష్యుల చేత, యజ్ఞ దానతపంబులు, చేయింపనచ్చును, 

తానును చేయవచ్చును, అన్యులక్ = ఇతరులను - ఇకరుల కనుట, 

ఇలలోనక్ = భూమియందు. గలతీర్థములకు, ఏంగక్ = పోవునట్లు. 

బోధింపవచ్చును = ఉపదేశింప వచ్చును, తొనును పోవచ్చును. ఆర్యు 

లపక్ = "పెద్దలకు, అస్టాంగయోగ విద్యలక్ జ యమ నియమాదు: 

లయిన ఎనిమిది యంగములతోల గూడిన మంత వాఠ రాజయోగము 

లనెడు విద్యలను, ఉపదేశింపనచ్చును. తానును, సాధింపవచ్చును = 

సమర్థింపవ చ్చును, కాని = ఇట్లవి యన్ని చేయవచ్చును గాని ఎవ్యా 

రి కైనక్ = ఎంఠతటివారికిలాని, విజ్ఞానయోగగతిని = జ్ఞానయోగ 

మార్గము చేత, దేవా + ఇంద్రియములు = దేవామును ఇం దియము 

లనున్కు అరికట్టి = అడ్డగించి - నిగహీంచి యనుట్క మనమును ఆగి = 

నిలిపి అంకర్ముఖము చేని = లోపలి పక్క౯ దిరిగినవి గావించుకొని _ 

ఆక్ళస్వరాపముదెన తివ్నీ యనుట, అనవరతము = ఎల్లప్పుడు, నిశ్చ. 

సమాధి చేన్ =నిర్వికల్చసమాధిరాప మగు నిష్భచేత, నిలుపరాదు = నిలు, 

రింప శక్యము గాదు. ఇచట అంతఃకరణము బహిర్చుఖమైనప్పుడు మన స్స 

నియు అంతర్ముఖ మైనప్పుడు బుద్ధి యనియు చెప్పంబడును. ఈమనోబుద్ధు 

అకు చితాహంకారములు సహాయములు. - కాలయిట్టి చిత్తసహాయము గల 



పద్య-౧౪౦. ] టీకా తాత్పర్యవి కేషా ర్న 

మనస్సును విజ్ఞానస్వమహాపము గావించుక్రొని. కరం 
యే మనస్సును అంతర్నుఖము సేయుట యని ముట్ క శ్ న 

శా, వేదకా _స్టగిము లొకరికిం ఆద వచ్చును. తానును గణన 
వచ్చును; యజ్ఞాదులును నిక్ల్లే యొకరిే వు కేయింపవచ్చును, దానుకు శేయ 
వచ్చును, ఇ 'ట్లన్షియును నాకరకిచే తల జేయింపకుగాని కేకు? కేలు 
పనుగాని _లియను గాని జెపి మృం౦పనుగాని శక్యమే శాన వచ్చుము 

రయూగముకత దేహేం[దియములను నిగ్రహించి మనసును 
కుండునట్లు అంకర్ముఖము గాం ర౬ప్పీ నిర్వ కల్ప సమాధియం దహన “లు 
పుటమా(తేము మిక్కిలి యసాధ్యము. 

క్ చి త్తం దియోపరమము మ 
హత్తర మది యెల్ల వారి స్ట కబ్బదు వమ వమ 

యు త్తమదశ గలిగిన వి 
ద్వ త్తము6 డతిదుర్ల భుండు సదా మన్న్మయు:డున,.. ౧౯౨ 

టీ, వినుము చిత్తే + ఇంద్రియ + ఉపరమము = చి భేముయొ 
కశయు ఇం దియములయొక్ళ_యు ఊడుగట అకా నిగవామ్ము నువా 
త్తరము = మిక్కి _లిగొప్పది - అనయా చాల దుగ్భభథభ మైన దనుట్యు ఇది = 

ఈ మనస్సుయొక్మ_ యు ఇందియ మలయొక)_యు లయము, ఎల్ల వారి 

కిక అబ్బదు ఆ యు_శ్రమదళశ=ఊళ్కృ్చృన్నమైన ఆ యుపరతియవస్థ, కలి 
శీన్క విద్వ త్ర త్తేముండు = గొప్ప విద్వాంసుంయ - మేటి బవ్మావిదుం డనుట్క, 
శతిదున్లభుండు = దొరకట మిక్కిలి అరుదరైనవాండుు సదా = ఎల్లిప్పు 

wal మన్న యు:డుక = నాస్వరూపము గలవాండును (ఆపను). 

తౌ. మనస్సును నిం దియములును నుపరతి గలిగియుంనుటు మిక్కిలి 

కష్టము. అట్ట యు త్తోమస్థితి క లిగినట్ది (బహ్మవిదుండు మిక్కి_.లియు దుక్ష 

భ₹ండు. వేయేల, పర్మబహ్ముస్వరూపుండే కాని, మలొకటి (డు. ౧౮౦ 
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"లే. కొంద తాత్మత_త్త (ము నెబుంశేగుదు మటంచు 

గర్వు లె నిక్కి. చిత్తనికగహము లేమి 

నుపరతినుఖంబు గానక $ విపులవిమయ 

రాగలోలత  జెకుదు రూశేరక మహాత్య ! ౧రో౧ 

ట్రీ, మహాత్మ = గొప్పమనస్సు గలవాండా - వానుమంత్యా కొం 

దజు, కక కను = = పరమాత్సుని స్వరూపమున్సు ఎటుం౦గుదుము, 

అటంచుక్ , గర్వులై = గర్వము గలవారై నిక్కి = విజ్ఞవీయి చిత్త 

న్మిగవాము లేమిక్ = మనస్సును అడంచుట లేనందున, ఉపరతిసుఖం 

బుక్ = చిశాదులు లయించుటవలని ఆనందమును కానక = పొంద? 

జాలక, విఫుఖవిషయ రాగలోలతక = విస్తారమైన యిం _దెయార్థ ములం 

దలిర క్రివలన6 గలుగు చాపల్యము చేత, ఊరక = వ్యర్థమశా, చెడుదుద. 

తా. కొందటు (బహస్వరూపమును తెలియుదు మని కావరమున 

విజ్ఞవీంగుదురు గాని మనస్సు నడంపనందున్క వారికి నుపరతివలని యానం 

దము తెలియదు. కాబట్టి, పలువిధము లయిన శ ఖౌదివిషయములందు6 దగు 

లువడి వ్యర్థము ల జెడిపోవుద్దురు. ౧౪౧ 

తే. జ్ఞాన విజ్ఞానయుతు( డయ్యు ఫ సంతతంబు 

నాత భావన లేకున్న కీయతనియిం(డి 

యంబులు మనంబు తమకు వశేశంబుచేసి 

ఏిషయసుఖముచవిం జూపి $ వెతల. బెట్టు. ౧౮౨ 

టీ, జ్ఞాన... డయ్యును = జ్ఞానముతోను విజ్ఞానముతోను గూడిన 

వాండయినను, సంతతంబుక = ఎలప ల ప్పుడును, అక్మభావన = తన్నుగుటిం 

చిన చింతన ము- (బవా శ్రముకం యె తాను వేటు గదనెడి చింతనము ననుట, 

శేపన్న యత న యిందియంబులు = లేకున్న టి యామనుజుని పది యిది 

యములును మనంబుక్ = మనస్సును తమకు, .వశంబుచేనీ = లోపజచు 



పద్య-౧౪౩,.] టీకా తాత్పర్యవి శేషార్టసహిత ము, CE లి థె 

కొన్సి విషయసుఖముచవికొ = విషంయానంచమువమొనట్ట రుచిని, చాక = 
కనంబజచి, వెకలకా పెట్టక = దుఃఖముందుం జిక్కించును, 

తా, వేదాంతజ్ఞానముగాని లౌకిక జ్ఞానము గాని కశిషి యు: 
ఫురుషుండు తానే బ్రహ్మ మని తనస్వ హాపమును జి 

వలెను. అప్రభావన లేనియెడ వాని ముం _దియములు సు 

వళముచేసీకొని శ జ్టైదివివయముల రుచిని జూపి చికు_ల? జెట్టుచుండును. 
వ్ సె. అట్లు గావున నిర్మడిశేయమనంబుల నజ[న 

మాత్మభావనచేత $ నాయయిట్ట 
యంతర్మ్నుఖముగాలో ఈ నలకించి దూవూాంయం 

గామ -దెశతువగర్గము న నడం 

డను 

కన్ను సీయు దుక 

మనసును వానిని 

ల 
పరిపూర్ణత _త్త్వ్వరూశ$పంబుం గాంచి 

యానందమూూ ర్చి ర్ మొ $$ యఖలంబుం దనయందు 

సమయించి ) చి త్తవిషే శాంతి నొంది 

కే, యెజుకముజపులం బొరయనిశ్రయెజుక యైన 

పరమపురుముండు సుస్థితగ్ పజ్ఞాం డన గు 

ఇ(తయాతీతుం డన సమ$నస్కరాజ 
యోగనిదాసమేతుం డై $ యుండు ననఘ! ౧౪౩ 

టీ, అనఘ = పాపరహితుండా- ఆంజనేయా, అట్లు శావునక = 

త్రి ఇం(దియాదులు వానిని లోంబజచుకొనును గనుక, ఇ౫ దియమనంబు 

అకా అజ్యసము = ఎల్లప్పుడును, ఆర్మఫావన చేతక్ = "నేనే (బన 

మనెడి చింతనచేత్క ఆంగంబట్టి = నిలువరించి - విచ్చలవిడిగా (పవ క్తింప 

నీక యనుట, అంకర్ముఖము కాగక్ = లోనియాత్మస్వరూప మగుతనకు 

అభిముఖముగా, అలరించి = ఫొందుపలిచి, ఆమోందక్ = ఆటుపీమ్మట్క 



890 సీతారామాంజనేయసంవాదము  [ఆశాా_3 

కామాది శతువర్లయుక్ = కామ కోధలో భ మోవామదనుత్సరము లెడు 

లోనిశతువుల సమూవామున్సు అడంచి = నిగ్రహించి, విమలబోధ + ఆ, 

కారవృ త్తిచే = నిర్మల మైనదియును క్షైూనాకార మైనదియును అగు 

వ్యాపారము చెత - (బహ్మాజ్ఞానము యొక ్క_ వ్యాపారము చెత ననుట, కేవల 

పరిపూర్ణత త్త గయాపంబుక్ = శుద్ధ మైన దియు అఖండ మైనదియు నగు య. 

థార్థవస్తు వగు (బవా్శాముయొక్కా స్వరాపమున్కు కాంచి = దర్శించ్చి, 

ఆనందమా ర్తి యై = నిరుపాధిక స్వరూఫు6 చై అఖిలంబుక = సకల 

జగత్తును తనయందును = తనలోపలను, సమయించి = అడంచి - లయము 

నొందించి యనుట్క చి త్తవిశాంతిక. ఒందె=చి త్తముయొక్క ఉపరతి గల. 

వారడ్రై. ఎజుకమటజుపులక్ = జ్ఞా న -జ్ఞానములను ~ కురాకురస్యరూాప్ప 

లగు జీవేశ్వరుల ననుట, పొరయని = అంటని, ఎజుక మైన పరమపురు 

షుండు = జ్ఞూనస్వరూపము గల పురుపో త్తముండు, సుస్థుత్యపజ్ఞాం డనక్ జ్య 

మిక్కిలిచలనము లేకున్న జ్ఞానము గలవాడు అనునట్టును, (బవ్మామే చే. 

న నెడియెజుకయీ నిశ్చలజ్ఞూనము, గుణత్రయ అకీతుండు అనక్ = సత్వాది 

గుణమును కడచినవాం డనునట్లు, లేక, మూల(పకృతి మనాదవాంకారము. 

లనెడి మాండుగుణముల నంటనివాం డనునట్టును, అమనస్క_ రాజయోగ 

నిదాసమేతు(డు ఐ = అమనస్క్క రాజయోగ మనెడు నిదతోడ - అట్టె 

మయోగనిిద యను సమాధినిస్టతో డం గూడినవా.డై; ఉండును. 

తా. ఇం[దియములు మనస్సును, ఆత్మఫావన లేనివానిని దమవథము 

చేసికొని విషయములందు జిక్కి_ం౦చును, కాంబట్టి యాీారెంటిని ఆళ్మభా 

వనచేత నడంచి వెలికి నిగుడనీక లోపలి యాత్మస్వరూపముపంక ON 

పీమట కామ్మక్రోధాదులను దూలించి పరిశుద్ధజ్ఞానవృ త్రిచేత నఖండపఆహై 

(టువ్నాస్వరాపమును దర్శించి యానందమయుం డై (పపంచము నెల్ల. దస 

యందు లయింపంజేసికొని = అనంగా నంతటను దా నొక్క_ండే తప్ప మణి.) 

"రెండవది లేనివాండై, (ప్రపంచమును బుట్టించెడి మనస్సునుగూడ లయము. 
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వెందిం-చికొ కుల శా కిన ంచికొని జ్ఞ గాజ్ఞాన మలస్పర్శ్భము లేని పకికు 

యుండును, అజ్జి పురువో వముండే నిశ స్పలజ్ఞానసంప 

తే, ధర్మపి ధి నొ నెవ్టండం నునోగనశతంబు తౌ క 
టా 

సర్వకామం ులను గడు శే న సన్న పంచె 

యంచి తాతా్యాత్మసం తవ్వ వము: శ డణగుచునుకు 
లు 

టీ, కమార = పుచ్తా- వానుమంతా! ఎవ్వండు, ధర్మవిధిక్. = 

ధర్మపద్ధతిచేక - విహితములయిన ధర్మ్మమాక్ష ములచేత ననుట, మనోగతం 

బులు = మనస్సు నంటియున్నవి, ఐన, సర్వకామంబులను = అన్ని కేవ 

కలను కడుక = మిక్కిలి, సన్న ్యసించి = దిగవిడిచ్చి * అంచితే ఆత్మ + 

_ఆక్మసంతుష్టుండు = ఒహప్పుచున్న తన యాత్మన్వహాపమునందే సంతోషం 

వినవాండ్కు అగుచు నుండున్నో ఆతండు = అన్ది ప్రరుపు:డు, ఆకే ఖ్ 

(పజ్ఞాండు = తనయందు నెలకొన జ్జ జానము నంవాండు, అసస 

వాడే స్థిత పజ్జుం డనంబడు ననుట. 

ర్త 

తౌ, పురుషు6 డెవ్వడు జా స్త్రవిహితము లయిన కర్మజ్ఞా జానాదుల 

చేత మనస్సునందలికామముల నెల్లి డగవిడి-చి తనయాత్భస్వగూపమునండే 

బట్ గీతీయం దర్హునుండు గత ప్రజ్ఞ స్యకాఫావా సమాధిస్థస్య “శ్రీశ 

ఖై | స్టీతధిః కిం (పభాషేక కి మానీత (వజేక కవి అని యడుగలా, భగ 

వంతుడు కప్పిన “(పజహోతి యథాకామాన్ సర్బాన్ పార్థ మనోగ తాన్ 1 

ఆత్మ న్యే వార్ష నా తుస్ట్రః స్థత్వపజ్ఞ సదోవ్
య లే" అను కోకార్థ మనుసం 

ధింప(బడోను. 
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తాను నెలకొని యానందించుచుండునో వాండు ఆత్మ్థి త పజ్ఞుం డనం 

బడును, ౧౮౪ 

*త్రే | పా_ప్పదుఃఖములకు భయశపడక యోర్చి 

కొనరి య[పా_ప్తసుఖములం $ గోరికొనక 

వీఠతరాగభయ[కోధు. 4 జై తనర్చు 

నాతం డాత్యస్థిత్యపజ్ఞు: $ డగుం గవీంద! ౧౮౫ 

టీ, కపీంద = వానర్మశేస్థా - ఆంజనేయా  (ప్రా_ప్పదుఃఖముల 

కుకా = కలిగిన దుఃఖములపు భయపడక, ఓర్చి, కొసరి = ఆశించి, ఆ 

(సౌ ప్తనుఖయలక్ = కలుగని సుఖములను, కోరికొనక = అషేతీంపక, 

వీతరాగభయ[కోధుం డై = విడువబడిన రాగమును భయమును కోపమును 

"గలవా డౌ, తనర్చు నాతండు = ఒప్పువాండు, ఆత్మస్థి తపజ్ఞు(డు = తేన 

యందే నెలకొన్న జ్ఞానము గలవాడు - తానే (బవ్మా మెడి నిశ్చలబుడ్ధి 

గలవా డనుట, అగును, 

శా. ఇంకవజకుల గలిగిన దుఃఖములకు భయపడక ఇంతేకును గలు 

"గని సుఖముల కుప్విళ్లూరక యిస్ట్రము లగువానియం దనుర క్తిగాని భయం 

కరము లగు చానియెడ భయముగాని అ పియకరము లగువానియందు€ 

.నోపముగాని లేక యుండువాండు స్థత(పజ్ఞాం డనంబడును. ౧౪% 

తే, అఖలవిషయానభి స్నేహపు $ డగుచు శుభము 

నొంది మురియక యశుభంబు $ నొంది కినియ 

కండు నెవ్య్వాండు సమత నళప్పండితుండు 

సంస్థిత పజ్ఞాం డగు సూరిశజనవ రేణ్య! ౧౪౭ 
| 

కీ 
* ఇట గితయందలి “దుఃఖే స్వనుద్విగ్నమనా స్సు ఖేహు విగత 

"స్పృవాః వితరాగభయ[ కోధః స్టితధి రుని రుచ్య కే” అను శ్లోకార్థ మను 

సంధింపంబ డెను. 
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ట్ర సూరిజనవశే ణ్యా = పండిత సవూవాముళం దు డా 

డా, అఖిలవిషయ + అనఖిస్నేహుండు = సమస్తగు అయిన శర్దైడివిమ 

యములందు నెయ్యములేనివా౭డు, అగుచుకా కావుననే, కుభము నొంది 

మురియక = మేలు కలిగినందులకో ఉఆబ్బక, అకుఛంబు నంది కినియక = 

కీడు. జెందినను కోపింపక, సమకక = పభాకుభ్రములందు సమబున చేత, 

ఎవ్వాండు = ఏమనుష్యుండు, ఉండు? = ఉండునో, ఆపండితు యు = ప 

(బవ్మావిదుండు, సంస్ట్రిత [ప్రజ్ఞాం డగుక = స్థిత ప్రజ్ఞా డవంబకునుం 

తౌ. * శచ్చాదు లగు సమ _స్రవిషయముల యందును నానే శని 

వాడై మేలు కలిగిన నుప్పాంగక, కీడు కలిగినం గోవీంపక్క తెంటియండును 

నమబుద్ధి ౫విగియుండు విద్వాంసుండే స్థీత ప్రజ్ఞాం డనంబడును. అకక 

తే, + కూర్మ మఖలావయవములం $ గుదియ ముడుచు 

మాడి. నరోాగి యిం[దియశమానసముల 

నమర మరలించు నింయ్యదియాశేర్థములవలన 

నాతల డాత ఉసి పజ్ఞాం ఫ డగు మవాత తె! ౧౪౭ 

ట్ర్, మహాత్మా, ఏయోసి, కూర్మము = శాయేలు, అఖిల అవయవ 

ములక = సకలము లయిన కరచరణాద్యంగములను, కోదియ ముడుచు 

మాడి = లోపలికి అడంగునట్లు ముడుంచుకొను విధమున, ఇండియ 

qm 

ఫో య స్సర్వ తా౭ఒనభిన్నేవాః తత్త త్పాాప్య కుభాశుభం |! నాబ్ళి 

అదం, శో జ్ ని న్ జ 

నన్దతి నద్వేష్టి త స్య్యపజ్ఞ్యాపతిస్టి తా యను భగవ ద్దీతాక్లోక మియొడ నను 

సంధించునది. ఇట గి తాన్లోశముల ననుసరించియే యివి రచింపఃబడినట్టు 

త్రోగోయచున్నదడి, 

క _ 7 ఇందును *'యదా సంవార తే చాయం కూర్మో2-స్ట్ నీవ సర్వశః 1 

5 ప 0 వ్తావో 
షన్టి)యా జీని రియా స్టేభ్య స్తన్య ప్రజ్ఞా (పతిస్టితా” యను భగవ ప్రతాన్నాక 

నునుసంధేయము. ఇట తౌాంబేలు తేన యవయనములను లోని కీడ్చుకొను 

నట్లు యోగి తనమనస్సును నిందియములను లోనికి నడంచుట చెప్పంబడినది. 
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.మానసములను, ఇం(ద్రియార్థముల నలనక = శచ్దాది విషయ ములనుండ్లి, 
'ఆఅమరకొ = ఒప్పుగా, మరలించుక్ = (తిప్పునో, అతండు = అభ్రయోసి. 
"ఆత్మల _పజ్ఞాండు, అగును. 

తాం తాంేలు తనయం౦గముల నెల్ల లోపలికి మడుంచుకొనునటు 
లగి 

“మూగి యెవండు తనమనస్సును నిందియములను వానివానివిషయములనుండి 

మరల్చి లోనికి దిప్పీకొనునో వాండు స్థిత (పజ్ఞాం డనబడును. ౧౪౭ 

"లే. * విను 'మొకరహన్య మెటీంగింతు 4 వేయునేల 

యేమహాో ప్రాజ్ఞునకు మాన సేం దియములు 

పంచిన ట్లాజ్ఞలో నిల్చి $ పనులు సేయు 
c౧ =a 

నాతం డాత్ననిత।| పజుం శ డగు బుదేం[ద! ౬ డాత్యస్థి | జ్జ ఛం ౧కోరా 

టీ. బుభేంద = పండికస త్తమా, ఒక రవాస్యమును, నీక్రక్ర్రా * 

-ఎతీంగింతును వినుము. వేయును ఏలజపెస్యమాట తెందులక్కు ఏమవః 

(్రపౌజ్ఞానకుక = ఏ గొప్ప _దైవహ్మ్మవే త్తక్కు మానస ఇంద్రియములు = మన 
"న్ఫును ఇం[దియములును ఆక్షలోక =త నపంపునందు నిల్సి =ఊండి, పంచి 

నట్లు = ఆజ్ఞావించునట్టు, పనులు = సంకల్పాది కార్యములు చేయుక్ = 

“చేయునో, ఆకండు = ఆబవ్మానిదుండు, ఆత్మ్థత_పజ్ఞైండు = 

-డగుచున్నా (దు. 

సిత పజాం థ్ ఇ 

తా, వానుమంతా ! ఒకరవాన్యము చెప్పెదను వినుము, (పజ గల 
వాం డెవనికి మనస్సును నిందియములు లోనయ్యి యత డాజ్ఞ చేసీనటు 

9 నో! వ ర్తించునో యట్రైవాండు స్థిత డ్రుజ్ఞుం డనంబడును. ౧కో౮ో. 
యు 

లా 
* ఇట “తాని సర్వాణి సంయమ్య యు క్త ఆనీక నుత్సరః। వశేహి్ 

wr అ వొ యస్యేస్ష్రియాణి తస్య (పకాపతిస్థి తా అను గీతాల్లో కార్థ చునునం 
ధించునది. 



ఉద్ను-౧౪౯.] టీకా తకాత+రంఏిచేషూరసహీకము, స్! ] ఎట్టి ఖ్ నా వము కైల్ 

'అ. + ఎల్లభూతములకు 1 నెద్షి శర్య్శక డాని 

యందు మేలుకని మకేహాత్యుం డలకు 

నఖలదనము చేనిశయందు 4 మేల్మ_ని యుండు 

నదియె నిశి జి జితం దక మాక్తునకును, ౧రీకొ 

టీ, ఎల్ల భూకములకుక = జ్ఞునకూన్యమయిన నక లజంతువులకున్ను 

చద్ది = ఏ(బహ్మావిషయక మగు గజ - అనణా (బవ్మాకారాకారిత 

వృత్తి, శర్వరి = రాతియగునో, నోచరము గానందున ర్మాశివ౭ెం అకా 

శింపకుండునో యనుట, దానియందు = ఆయాత్మవిషయ్మహ్య యందు జి జక 
pf Gowrie 

తుడు = గొప్పమనస్సు గలవాడు - మనస్సు నంతర్నుబము వేసి దోకా 

త్నను దర్శించునట్టి మవానీయుండు, మేలుకని = [ప్రబోధము కలిగ), అల 

రుక్ = ఆనందించుచుండును - అనలా (బవ్నానిష్టులై చొక్కుచుండు 

ననుట్య అఖిలజవము == = సకల[పాణినమానామును, డేనియందుకొ = పీ 

శర్తాదివిమయమైన బుద్ధియందు, అనయా ఇందియవివయాకారనృ శి 
జాణ 

యందు, మేల్క_నియుండుక- = జాగర్త గలిగియుండునో, ఆడియొ = 

ఆశ ్ఞైదివినయిక బుద్ధియె, నిశి = రా(తి - అవిద్యాస్వరూప మై ర్య్మాతివళె 

[ప్రకాశము 'లేవపండు ననుట. 

తా. అజ్ఞానయు కము లగు పాణులకెల్ల (బవ్నాస్వ కూపము రాతి 

యందలివస్తువులవలె నోచరింపపండలా నది పట్టపగటియందు దున లె జాను 

లకు దేట తెల్లముగా6 చెలియుచుండును.. (పాణులకుం బగటియందువ లెం 

దెల్లము-గాం 'చలియుచున్న యిం దియవివ మాదులు జ్ఞానికి ర్మాతియందుం 

బోకెం గనంబడక యుండును, 
test కో 
జో 

లరీణా 

స + ఇట “యా నిశా నర్భభూ తా నాం తస్యాం జాగర్తి సంయమా।! 

జ 3 యస్యాం జాగ్రతి భూతాని సా నిశా పళ్యతో మునేః అను గీతార్థ మను 

సంధింపంబడినది. అజ్ఞానులకు అంతఃకరణవృ త్తి యిందియవిషయాశార 

ముగను జ్ఞానులకు (బవ్నాస్వరూపాకారముగను నుండు నని ఫావము. 
ణు 
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శ, అట్లు గావున నిదియమనంబుల ననాత్మని శే పేధపూర్వ 

కా త్రావలోకనంబుచేత జయించి వళీకృత మాన సేం దియుర్మ 

డయినపుణ్యపురుషుండు, సర్వభూతా ద్వేష్టయు, సర్వలోక్ష 

మి[తుండు, పరమకారుణికుండు, నిర్మముండు, సమదుఃఖఖ 

సుఖుండు, నిరహాంకారుండు, తమావంతుండు, నిత్య సం 

తుష్టుండు, ఈయాగారూథుండు, నియ తాొత్తుండు, దృథాత్మ 

నిశ్చయుండు, నిఖలజసనాభయ[ పదుం, “డఖలలోక భయ 

' రహితుండు, ము_కృహార్థామర్ధ ర్వ భయ ద్వేగుండు, నిరపే 

శ్వుండు, శుచియు, దము, దుచాపీనుండు, గతవ్యభుండు, 

పరిత్య_క క్ష సర్వారంభు౨, డిష్టానిష్ట (పావ్హిహర్ష క ద్వేష విహే. 

నుండు, సం[ పామై కృష్ట నియోగదుః ఖవిరపాతుం డపావార్భ 

కామళూన్యుండు,. యదృచ్చాలాభ సంతుష్టుండు, శుభా, 

స్స పరిత్యాగియు, సమశ తుమ్మి తుండు, సమలోస్టాశ స్థ 

. కాంచనుండు, సమశీతోష్ణ సుఖదుఃఖుండు,తుల్య( పియుండు,. 

తుల్యనిందా_స్త సవుండు, నానావమానతుల్యుండు, మాన 

నీలుం, డని శేతనుండు, నుస్థిత(పజ్జుండు, గుణారీతుండు,, 

నుద్భుక కుండు, నుదర్పిత నునోపుద్ధియు, నుత్సరాయణుండు 

నై (పకాశించు యోగీందుండు, సంతత స సహజావునస్క_ 

రాజయోగసమా ధియందు సూర్యుండు సమ _స్తరసంబులం' 

వీల్సిన తెజంగున, బడబానలంబు జలరానిం బానంబుచేసిన 

శ వడి, మహాదవానలం బరణ్యంబునం గల తృణాదిసి Wa 

పదార్భంబులం గబళించిన తెజుంగున, నావిద్యకంబు లై తౌన 

యనరిత గుణంబుల నశేషంబుగా (మింగి, శేవల పరిపూర్ణ ‘ 

శుద్ధ చిన్మా(త్రస్వరూపకుం డై యు౦డు నద్దశావిశేషంబు 
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చ 

ఉ. పరతి యన నొప్పు; నయ్యుపరత్మిపా పీకి రసము నియమను 
వానే 

'త్యాగమాన -జీళ సాంలాఒననవమురాలరు స జేహసామ్య 

దృక్ (పాణాయాను [పక త్యాహాక శ్వాన ధారణ సమా 

ధు లను పంచదశ కదాగాంగంబులు షా బులు గావ్రన 

వానిని వే్వేజ విభ జిం చెద నాకర్ష్మింస స 

టి. అసు కావునక = అజ్ఞానుల నిద జ్ఞానులను ముంగొజీయు 
జ్ఞానులన్నిద యజ్తానులకు మెంంకసయు. నగటపలన్క బం, డియనునేంబు 

లను, అనాత్మ,.. చేకకా - అనాత్మ = ఆత్మకాని శకవళముకు షక 

పూర్వక = విడుచుట మందుగా గలిగిన, ఆళ్ళ జ పకమాక్కయొక్క 

అవలోకనంబుచేతక్ = దర్శనము వేత, జయించి, వశీకృత మానే డ్రి 

యుండు = వశము చేసకొనంబడీన మనస్సును ఇం, దియాలును కలవాడు 

5 ప్ర్రణ్యప్రురుసుండు, సర్వభూక అక్యోప్తయుకా = సకల్మపాణాలను. 

చ్వేషింపని వాండును, సమ సలోక మ్మితుండును = సమస్త జనుల" జెలి 

కా౭దును పరమ కావణినండును = మిక్కిలి దయ గలవాంయమ్యూ నిక 

ముండును = నాడి యను నుముకారము లేనివాండంను సమము? నుఖిం 

డును = సుఖదుఃఖములు సమముగా జాన వాడును నిరహాకకామం 

డును = నేను అనెడి అభిమానమా లేనిచాండున్కు కమావంతుందు ఇ 

కర్చు నలవాండును, నిత్యసంకు పండుకు = ఎపహ్యు సును నంతోవ ౫ 3 ల్ 

యుందడువాండున్ను ౫ యోశారూడుండుకు = యోగమును బూనిన నాల 

ఇ 

D~* యాగాయాథుండును = (పత్యన్నా గ్ల మైకా స కడ 

మిం-చినవాండును - ఆనలూ విపరీతము ఆనుమానము eu జు వలళ 

యము (తివిధము. ఆందు దేహం, ది యములు “శే వమట విపరీతము. “వేను 

చేహేం[ డియములా ఆత్మనా యనుట అనుమానము, నేను జేహాందియ 

ములు గాను ఆత @ ననుట _ప్రక్యక్నము, అదియును విడు చుకు క్రానముం ఆట్లు 

న్ 
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డును, నియ తాత్ముఎడును = నియమింపంబడిన మనస్సు గలవాండును, ద్భృ 

'భాత్మశిశ్చయుండు = తానే (బవ్మా మని దృఢమయిన నిశ్చయము గల 

వాడును, నిఖిలజన అభయ పదుండు = సకల జనులకు అభ య పదానము 

శ్రయువాండును అఖిలలోక భయరహితుండు = సకల పాణులనలనను 

భయము లేనివాడును ముక్త...డు--ము క్ష = విడువంబడిన, వార్ష = 

'సంతోషముయొక్కయు, అమర = కోపముయొక్కయు, భయ = 

భయముయొక్చు..యు, ఉద్వేగుండు = పుట్టుక గలవాడు (“స్యా తూ 

ఫల ముద్వేగ ముద్వేగో2_భీతి రుద్దమః” నా గార్థరళ్న మాల), నిరపేతుండు = 

_ఇవాపరభోగములం దపేష లేనివాడు శుచియుక = పరిశుద్ధుండును, 

దతుండు = సమర్థుండును, ఉడానీనుండును = తటస్టుండును - నుఖదుఃఖ 

ములు లేనివాండు ననుట, గతవ్యథుండు = పోయినవ్యథలు గలవాడును, 

పరిత్య క్త క్ష సర్వారంభుండు = విడువబడిన సమ_స్పములయిన పూనికలు న్న 

వాకు ఇష్టా... హీనుండును - ఇష్ట ఆ పీయవస్తువులయొక_య నీ 

అనిషస్ట్ర = అపియవస్తువుల యొక్కయు (పాషప్తి = కలుగుటయందు 

వార్ష = సంతోషమును, ద్వేష. = విరోధమును, విహీనుండు. = చేని 

వా౭డును అపా ప్ప...న్యుండు,..ఆపా ప్ప = లభింపని, అర్థ = వస్తు 

వులయందు, కామశూన్యుండు = కోరికలు లేనివాండును, యదృచ్చాలాభ 

సంతుష్టుండు = తనంతట: నలిసినలా భము చేత సంతుష్టి నొందు వాండును, 

కుషాశుభ పరిత్యాగయంక్. = మేలుగీళ్ళను విడిచినవాండును సమళతు 
మిడుండును డా శ తులందును మి[తులందును సమబుద్ది గల నాండున్ను- 

తాను పొందిన నిశ ఎంుజ్ఞనము చేత నంద జయందలి (భమ me 

కాని వానిని దుఃఖమును బొందింప నేరదు. రజ్ఞ్వురోవితసర్పము తన్న" 

గణవక యితేరులను గజచునా యను దృఢనిశ్చయము చేత నః లదుఃఖముల 

నశింపం జేసిన జ్ఞునాతీతుం డని యుకయర్థ ర్భ యున్నది గాని యిది గౌరవ 

uw స్తముణా నున్నది. 
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పగవాడు. చెలికాం డను ఖేదయు లేనివాం డనుట ; సమకోస్ట్ర + అక్ళశాం 
నుండును = మద్ది సెళ్ళయును రాయియును బంగారును నకుయుగా? ఆాచ్చ 
వాడును సమ  శిోన్ల సుఖ దుఃఖుండును = నద మైన సరత వత ము 

వేడియును సుఖమును దుఃఖమును గలవాండు:, రుల ల్యసీయా2. పియుం 

వును = సమములయిన (పీయమును అ, (వ్రీయమాను గలవాడును - చానికీ 

పీయమును ఆ సీయమును తేవనుట.  నుల్యనిండా స్ట సన్ఫండరు జ సమస 

లయిన నిందయును స్తో తమును గలవాడును మానావమాన తుల్యు ఒడను ఇ 
గారవమునందును ఆవమానమునందును నమానుం డమయిుకవాయనమ - ఆ 

రెంటి యందు సమబుద్ధి గలవా డశుట్క మౌనశీబండు ౨ మానక న్వభావ 

ముగా గలవాడును అనికేతనుండును = ఇల్లు లేనివాయను - తలంటి? 

చోట వసించువా. డనుట, సుస్థిత (పష్టాండును = మిక ఎం నిఅకడ ౫ 

జ్ఞానము గృబవాండును, సణాశీతుంయు = మూండుగుణముల కన్వలి 

చాండును - సృణసామ్యు( డనుట, మద్చ క్ష కుండును = నాకంను ఫ్ క్ష్ క wy 

వాడును మదర్చిత మనో బుస్ధియుక- = నాయందు ఊంపయుడిన మభ 

స్సును బుస్టియు. గలవాడును, మర్పరాయణుండును = నన్నే ము శ 

మయిన [(పాఫుగారి గలవాడును, నాకు లమ్యుర్థమైన "నీచే ముఖ్య మైన స్థాన 

చుగువాండును, బృ (పకాళించు యోగీం కుందు = ఓప్పుచున్న గొప్ప 

యోగి - (బవ్మావిదు6 డనుట, సంతత... సమాధియందు---సంకత్ = బీటీ 

“తెగనిదియు, సవాజ = న్వభావ నీద్దమయిన డియు, అమనస్క = మనస్సు. 

గ్థైదియు - ల లగు సంకల్ప విక కల్పములు శేని దనుక ( ఆగు, 

సమాధియందు = రాజయోగ మను నిషస్టయందుు నూక్యు్కు 

స రసంబులక్ = చావులు కొలయోలు నదులు మొదలగు నకొఅమేయిన 

నీటిపట్టులయందును గల జలములను పీల్చిన తెజంగునక్కొ బడభొనలంబు= 

బడభాగ్ని, జలరాళిక = సము(దమున్సు పానము వేసిన క్రైవడిళ్ జు 

(తౌసిన విధమున, మహోద వానలంబు= గొప్ప కార్చిచ్చు; ఆరణ్యంబువం . 
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గల్క తృణాది సర్వ పడదార్థంబులక్. = గడ్డ మొదలగు నకల (| 

కబళించిన తెజంగునక్ = (మింగిన విధమున, అవిద్యకంబులు = అపి! 

జ్యాసంబంధ ములు, ఐన, అనంతగుణంబులక్ = మితిలేని రజస్స త్త (తమో 

గుణాదుంన్సు అశేనంబుగాక్ = కడమ పడకుండునబ్లు, (మింగి, శీవల... 

కుం డె కేనల ఆ ఏకమును, పరిపూర్ణ = అంతట నిండినడియును, శుద్ధ = 

నిర్మల మై సెనదియున్సు అగు, చిన్నాతస్వరూపకుం డై "డె: జైనమత స్వరూ 

పముశాం గలవాండై, ఉండును. అద్దశావి శేవంబు = ఆయవస్థా భేదము, 

పరతి యన్, ఒప్పును, అయ్యుపరతి(పా ప్రి వికక = అట్రియుపరతి కలు 

గుటుక్కు యమ... సమాధులు జ యమము నియముము శ్యోగము మౌనము 

జేశము కాలము ఆసనము మూలబంధము జేవాసామ్యము దృక్టి ఎతి 

(పాశశాయామము (పత్వ్యాహారము ధ్యానము ధారణము సమాధి అను, 

శందదశయోగ + అంగంబులు = పదియును యోగములకు అంగము లయిీ 

నవ్, సాధనంబులు, కావున, వానిని= ఆ యమ నియమాదులను, వేరే(ణ జ 

ఒకొక్కటిగా, విభజించెదను జ చెప్పెదను, ఆవర్థింపుము = వినుము 

తా. మనస్సును నిందియములును ఆత శై శగావని నిషేకైించి తనయాత 2. 

స్వరూపమును దర్శనము చేయవలెను, ఆత్మదర్శనము చేత, మనస్సును నిం 

[దియములును వళ మగును, అ ట్లాలెంటిని లోయలజచుకొన్న ఫు క్యాత్తుండు, 

సర్వభూతములను జ్వీషింపపండుట మొదలగు గుణములు గలిగి నాకు 

భు కుండ్ నాయందు మనస్సును బుద్ధిని లయింపంజేని నేనే ముఖ్యస్థానము 

గొ నుండును. అట్టియోగికి ఎప్పుడు చెడ తెగక తనంతట నే సవాజమ్మర్తూ 

మనళ్యూన్యంబగు 'రాజయోగనమాధి గలిగియుండును. నూర్వు(డు సకల.శైల 
| ఖీ 

ములను బీల్చునట్లును, బడ'చాన్ని సముదజలమును (దావునట్లును, కార్చిచ్చు 

అడవిని “గాల్పునట్లును, ఆ రాజరోగనిస్థ అవిద్యాసంబంధము లయేన 

సణములెళ్లం బూర్జముగా నాశము'సేయును. అంకటివాండు తాను కేవల 

యును 'బరివూర్ణ్య మును. జ్ఞానైకన్వరూపము నగు (బవ్మామై (పకాశించుచుం 
ba 
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డును. ఇ ట్లుండుదశయె ఉపరతి యనంబడును, ఈ యుపరతికి మకుము 
నియమము మొదలగు పదియేను యోగాంగములు పాధనములు కాజు 
యనుచు మొదలగువానిని చేఆువేజుగా వివరించి చెప్పెదను. 

క 

- సర్ది 

అవ. పదియెనుయోగాంగములను జెప్పుచున్నారు, 

ము. సమతకా భూజలవహ్నీ వాయు ఖ తనూ! సశేం; వయ' చా 
భి మం | 

ణచి త్త మనో హంక్కతి బుద్ధిరూప బహీరంశతర్ల క్ ॥ 
కన్యల అమన 
ష్ hadnt 

దృక్స గరా, పముగాం జాము. దద ద్ద గాతక పక బవాం 
Set 

బు చా నంచు నిత్యము భావించిన నెయమం పేడ యచిం 

3 త్యం బంజనానందనా ! నని 

టీ, అంజనానందనా = ఆంజనేయా, ననముఠకొ = సమత్వ సు చే 

అభేదము చేత, భూజలవహ్ని ...దృశ్యయుక = భూమి జలము జష్నా 

గాలి ఆకాశము చదేవామ. సకలమయిన యిం(దియములు | పాణిముబు 

చిత్తము మనస్సు అవాంకారము బుద్ధి - అనెడి వీనియొక్క స్య" 
మయిన వెలుపలిడియు లోపలిదియు నగు విషయములను = భూం౫ కా నులు 

బహీర్ల ఫళ్యేములు |పాణాదు లంతర్ద శ్యమల్కు దృక్ న్యయహాపముగాక్ = 

సర్వసావ్షీ స్వయాపముగ్యా చూచుచుక్, తద్ దృశాల్ముక పక బ్రవ్మాం = 
ఆతని దృక్క_స్వరూపముగాం గల యా పరమాక్ష్మ కాను ఆంచుక = 

స 
తానే యని, నిత్యము = ఎల్లప్పుడు, ష్ట్రవించినవ్. = కలంచెే 

శ్చ 
11 ఇ.యమము అనెడి యోగము జన్యు ఇది, ఆచింక్యంబు = సంప ఎస. 

AN - Ma అగోచర మైనది యనుట, 

తా, భూజలాదు అయిన వెలుపలివిషయములను (పాణాదు ఎప 

బోలి విషయములను నన్ని టిని నఖ్లేదబుద్ధి సర్వసాక్షీ యగు వృష యు. _ 

న్వరూపమే. యనియు, నాద్భక్క.ను పర బవ్మా మనియు, నాపర(ఒహ్మా ఇ 
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మును దానే యనియు నిత్యమును భావించుటయే యనుము అనంబడును. 

వానుమంతా ! అది యవాబ్బన సగోచర మయినది. 

సీ, వినుచు ముట్టుచుం గనుశగొనుచు నానుచు మూరు 
రొనుచు. బల్కుచుం. బనుల్ $4 గొనుచుం జనుచు 

వర్లా(శ మోచిత ఫవ్యాపారముల నిచ్చ 

సలుపుచు. దలంచుచు $ మెలంగు నెడల. 

'నియిం[దియంబు లశయిర్యదియార్థంబులం 

బూని వ_ర్హించు నే $ వీని కెల్ల 

సాటిని గేవల $ సచ్చిదానంద స్వ 

రూపుండ గుణజాతిశరూపనావు 

చే, రహితుండ నటంచుం డెలిస్తి నిశరంతరంబు 

దన్ను దాం జూయుకొనుచు సశత్య ముగ నీయ 

ఖండనియమంబు వదలక $ యుండు టరయ 

నియమయోగం బనం దగు 4 నిర్మ్శలాత్మ ! ౧౫_౩ 

౧౫౧. 

టీ. నిర్శలార్మ = పరికుద్ధవ్భాదయము గలవాండా,. వినుచును 

ముట్టుచును కనుంగొనుచును నానుచును మూరుకొనుచును పల్ము_చును 

పనుల్ గొనుచును చనుచును = (శో(తము త్వక్కు వతంను మొదలయిన 

యిం దియముల'వేత. వినుట మొదలయిన యాయా వ్యాపారములు చేయు 

చును, వర్జశ్రోమ ఉచిత వ్యాపారములు = తమతమ వర్షములకును అతర్ధు 

ములకోను తేగిన పనులను నిచ్చ = నిరంతరము, సలుఫుచుక్ = చేయీ 

చు తలందుచుక్ = మనస్సువే తలపోయుచు, మెలగు "నెడలకొజతిరున్న 
సమయములందు, ఈయిం| డింయములు, ఈయిల్మదియార్గంబులక = శచ్చాదు 

అయిన యుం(దియ విషయములను, వూన్సి వర్తించుక్ = = (పన కంచును) 

ప్ Ural "జీన్సు పీనిశె్లిక్. జ ఈ . యిం్యదింయములకును ఇందియార్థ ములకు ను- 
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అన్ని టికీని, సాక్నీక్ = (దస్టన్యు శీవల సచ్చిచానండ స్వరూపుండక్ న 
శుద్ద సత్యజ్ఞా నానందములే స్వరూపముగా. గలవాడను గణకాతిరూపడ నాను రహితుండను = (తిగుణములను (బావ్మాణాడి జాతులను (పొడుగు 
క్రజుచ బలుపు పలుచన మొదలగు) రప ములను చేరు రహిశుండను 
లేనివాండన్యు అటంచుక్ = అని, తెలిసి నిరం" రంబుడ్ొ = సప్పుడును, 
తన్నుక్ తాను = (పత్యశాల్మ యగు తాను చూచుకొసచు” జవీకత్వ 
భావన ముచే కనుచు, సత్యముగ౯ా 9 రా అఖండ నియమంబుకొ = సంపూర్ష 

మయిన యీ నియతిని, వదలక ఉండుట = విడువకంకుటు, ఆయకొ = 

యోజంపలా నియనుయోగంబు = నియమయోః( మన్కి ఆవందగున 
'చెప్పంద గును 

తొ, * మనుష్యుడు వినుట సనాంకుట చూచుట మొదలయి? 
యాయా యిం(డియ వ్యాపారోములను తనతన వ స్హైశమములకుం దగిన ౫ 
యా కార్యములను జేయుచు మనస్సు చేఠం దలంపులు ఓలయయచు నుండు 
నపుడు “ఆయా యిం దియమయులు దానిదాని విషయములందు (పవ ర్తిం 
చున్న వే కాని నే నేమి వేయలేదు. వీని కెల్ల నేను “కేవలపాకీని ఇ 
లము సత్యజ్ఞానానంద న్వమాఫ్రండను శాన నాకు గణయయఆ జాతి రూపు 

నామము కలుగవు” అని తెలినికొని త న్నెస్వు డిట్టైవానినిగా. నియమము 

దప్పక చూచుచుండుటయే నియమము ఆన(బడును. రకా 

తే, (పత వ్రగెౌత్యైస్వరూపుం డై శ పరణపతనకు 

x ౪ నన్య మెనట్టి బేహేం్యదిశయాది దృశ్య 

ప ఇచట నవ కల్లో తృరోమిోతి యుకో మార క త” ఎవ్త్ } 

పళ్యన్ శృణ్యన్ స్పృృళన్ జమ న్నళ్న నృచ్ళన్ స్వపక్ క్షణగక్ ప్రల 
పన్ విసృజన్ గ్భహ్హా న్నున్ఫిష న్నిమిషన్నవ్ ! ఇన్ట్రియా జః ol ను 
వర్వన్వ ఇతి ధారయన్ ? ఆను గీ తాన్లా కార్థము అనుసంధింపంబడినది. 
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' వితతి యంతయు నోల్లక $ విడుచు టఉరయం 
ద్యాగ నున నొప్పు నస్ "రాజశ్రయోగి తిలక ! ౧4౩ 

టీ, రాజయోగితిలక = రాజయోగులండు మేటిమైనవాలండా _ వాను 
భుంతా అరయక్ = విచారింపలాగా, (పల్యాాత్నస్వరూప్రుం చై=కాటస్థ 
స్వమాపము గలవాయడ పరంగు తనక్షుకా అన్య మైనట్టి = = వేఆయినట్టి 
sc వాం[దియాది దృళ్యవితతి యంతయుక్ = జేవాయు ఇం దియములు 
మొదలయిన లోపలి పలుపలి దృళ్యములయొక్క_. సమూవా మంతయున్సు 
ఒల్లక = కోరక _ అనలా తనవి అనెడు అభిమాన ముంపక్క విడుచుట 
ఇది = వదలుట యనెడి యిదియె, తోము అన నొప్పును. 

తౌ, (పక్యిగాక్ళ యగుతనకో వేఅయిన చేతాము మొదలగు చాహం 
తర దృళ్యముల నన్నింటిని కోరక డిగవిడుచుటయే త్యాగ మనంబడును. 
ఇందు (వాణాదులగు నం కర్ణ ృళ్య మలనుగూడం చెలియునది. ౧౫౩ 

క విరాజవిరాజితము, 

పలుకులకందక భావమునంటకళశేభానిలు (బహ్మము దానగుచు6 
బలువుజుంబల్క_క పల్కిన చోనవిశపల్కి- తినెంచుందలం పక్. 

_తలయధులులేక నిరంతర సౌఖ్యనసుశేభారస మానుచునుండుట ని 
ర్మలమగుమానముమారుత నందనశ మా నకదినిభజింపందగున్. 

టీ, మారుతనందన = వాయుకుమారా, పలుకులకు అందక = మాట 
అకు తగులక్ష - వాక్కు లేత నిట్టదట్టిదని వివరింపరాక యనుట, భావ 
ముక అంటక కజమనస్సును తగులక _ మనన్స్ఫు చేత ఇట్టి దట్టి దని ఊష్ వం 
పలా 'రాక్క భాసిలు (బవ్మాయు = (ప్రకాశించుచున్న (బవ్మాము, స్తు 
ఆ-దిచుకొా పలుమణుక పల్క_క = పలుమాజు మాటాడక - అనా ఫెళ 
సిర యనుట్క పల్కి_నచోన్ =మాటలాడినయెడల, అవి పల్కొ_తిక = 
ఆపలువలు మాటలాడితిన _ అంచుక , తలంపక = ఎంచక, ఏతలంపులు ' 



సాఖ్యసభారనవన్. = 

ఆనుచుః. = | తానుచ్చు ఉండుట్కు నిర్గాలయమగనన వాళు ఇ పిక” కైన 
అ Kk Hwee 

స యట పీ. అ ఈ సాక గానో 
= 

Ga 

© 

లాడక మకథాపిమై మాటలాజినము దాను 

ములీ యేతలంపులును తేక యెడ తెగని (బహ్మాసండరసా సాగ: , వనన టి 

గళ చుచు నుంకుటయే మాళ మనంబడును. 

వీ ధిరులచేత శే చేశ నాచార్యోస 

చేశంబుచే నర్థిం శే చెలియ 

బరవుపవి(త మై $ భోసిలు నేజేశ 

మేదేశ మన్నింటి 3 కెక్కు_ డయ్యె 

నేదేశథ మురుమానసే సేరదియ(ప్రాణాది 
సంచారళూన్య మై మె శ సమత నొప్ప 

చేచేశమున సాధ్వక సేచ్భామద క్రోధ 

దుఃఖగంధలవంబు $ దోంషకుండుం 

pa 

hol Be wp ఇ et 

తే. గరము నిరుప[దవంబు నిశష్మంటకంబు 
సనిరతిశయమును నిత్యంబు $ నిర్మలంబు 

దివ్య చవూనంద మగుచు నేశచేశ ములకు 

i జం నదియె యేకాంత చేశ మూ $ నాంజనేయ! 

ఏచేశము = ఏస్థానము, దీషుల టీ, ఆంజనేయా = పానుముంతా 

చేతా = పండికుల చక్ర, ఆచార్య + ఉఊపహోకంబువేక = గురువుల బోవ 

చత అర్థిక ఆ అక్ళు_అే సోడ, తెలియింబడీియెక = ఎజుంగ నడ్యున్యో 
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ఏదేశము = ఏీస్థానమ్కు పరమపవిత్ర మై = మిక్కిలి పావనమై భాళి 
= (పకాళించున్నో, ఏ దేశము, అన్ని ౭టికిక్ = అన్ని పవి క్రస్థాన 

ములకం చున ఎక్కు డయ్యెనో ఏదేళము ఊరు, ...న్యమై--ఉఊరు మ్ 
గొప్పవైన, మానస = మనస్సు, ఇం|దియ = ఇం|దియముల్పు, (పాణ = 

(బాణములు ఆది = మొనలయిన వానియొక్కు_, సంచార = (పవ ర్రనము 

చేక, కూన్యమై = లేనిదై, సమతన్ = అభేదముతోడ, ఒప్పుక్ = (పకా 
శించున్నో ఏదేశమునక్ సాధ్వ.. .లవంబు- సాధ్యసన= భయము, ఇచ్చా= 

కోరిక, మద = (కొవ్వు, శోధ = కోపము దుఃఖ = దుఃఖము అను 

వీనియొక్క, గంధ = వాసనంయొక్క., లవంబు = లేశమును తోంపకం 
డు౯ = కనుపట్టకుండునో, ఏబేశము్కు కరము = మిక్కిలి, నిరుప ద్రవం 
బు = తాప్మతయము లేనిది, నిమ్మ_ంటకంబు = త దయలయిన కామూాది 

శతువులు లేనిది నిరతిశయము = తనకంటె గొప్పది లేనిద్కి నిత్యంబు =! 

శాశ్వత మయినది, నిర్శలంబు = ఆణవము మొదలైన నులములు లేనిది, 
దివ్యము = అ(పౌాక్ళత మైనడ్కి ఆనందము = నిరుపాధికసుఖస్వరూప మైన 

దియు అగుచుకొ అలరుక్ = వెలుణగనో, అదియె = ఆదేశము _ ఏ 
కాంత దేశమ్య అగును _ ఈబేశము ేవలవివి కృ్యపదేశము గాదు. అక్టేని, 
యిది యాచార్యోపదేశము చేత ధీకుల చేత చెలియదణిన దని ఇప్ప నక్శాజఆ. 

లేదు. కాబట్టి యిట్లి | పదేశ ము తురీయాతీతమై యానందాస్పద మయిన 

చిచాకాశమంా (గహింపందగును. కాని మింద *సువివి క్తి మనుటచే 
పూర్వోక్త కలక్షణలకీత మైన ఏకాంతదేశ మనుటయొ యొప్పు. 

తా, ఆచార్యులవే. నుపదిస్టమై పండితుల వేత నే (్రావ్యామై పర్ట్ 
పావనమై సర్వాధికమై మనస్సు ొుదలగువాని సంచారములు లేనిదై భయ 
కామ కోధాదులవలనిదుఃఖము కొంచెమును కలుగని దై యుప[దవమును 
'భాధకములును లేనిదై నిరతీశయమును నిత్యమును నిర్శులమును దిన్యమును 

కళందమంతిమ. వైన చేశే మేకాంతదేశ మునంబడునుం ౧౫౫ 



En పద్వ- ౧౫౭.] టీకా తాళ్సర్యవి శేషార్థ సహితము. ర్ట? 

తే, అట్టి సువివిక్త దేశంబు $ నధిగమించు 
ఫఘనునకు నిరంతరసుఖంబు ₹ గలుగుంగా 

యన్యవిజనంబు నొందు చేశీవాత వాడి 
క చే నిర న బవ తట! వ కబ్బు ర్శలా ౦ద 4 మనిలతనయ |! కు 

థా 

ష్. 

టీ, అనిల తనయ = వాయుఫుత్రై, అటి నువివి కడేకంబు అ అట్లు 

మిక్కిలి యేకాంతమైన (పదేశమును, వివిక్త మనంగా “వివిగా స wy Fo క టు కలి క్ 
రు ఈ ష్య 

అలన 

అను నమరో కి చొప్పున పవ్నిత మనియు: గలదు జాన అట్టు (పకృశిళ్తరువ 

నువాదవాంకారాది తత్త్వ్వజన కూన్యపదేశ మని రకు వర్దాంక వము. అధిగ 

మించు ఘనునకక = పొండెడు గొప్పవానిక్కీ నకం కసుకుంటు = ఎత 

“తనని యానందము, కలుగున్ , "కాని, అన్యవిజనంబుక్. నా మచే యొక "కక 

చైనగ్రుదేశమున, ఒందు = పొందునట్టై, దేహాల్మువాడెకీక- = శోజాెమీ ఆన ణి 

, యని వాదించువానికి, నిర్మలానందము = సంపారదు:ఖనివ్చు గిపూర్వక 

మైననుఖము, అబ్బునే=కలుగునా - కలుగ దనుటు, 

తా. అట్లి మిక్కిలి యేశాంతమైన (పదేశయున బొంయన్న మహో 
శ మా న్ 

గ fe 

La 

తునక, నెడ తెగని (బ్రహ్మానందము కలుగును గార్కి మజియొక నధన పోక 

మును బొందు జేహాత తది కటై యానందనవు గల్ వేక్ దనుక ల ము. 

"తే. కాల మెద్దానిచే బరిశ$కల్పితంబు 

ఎలకాలంబు నొకరీతి $ నెద్ది వెలుంగుం 
౧౧ 

గాలనియమంబు అెంబేనిం * గానిపింప 

వదియె కాలం బనాది యేనంత మను. గా ౯ 

జి, అనభు = ఆంజనేయా, ఎద్లానిశేకొ ౨ వ్నీబవ నేక, 

కాలము, పరికల్సికేంబు = రచింపంబడినదో; ఎప = పీ పర్మ్బవాస్షైము; 

ఎలకాలంబుక్ = ఎల్లప్పుడఃనుు ఒక రితిక, జెబుంగకొ = తేజ 

2) 
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ఎందేనిక = ఏబవ్మామందు, కాల నియమంబులు = వేకువ పగలు మాష్య 

అనెడి కాలనిబంధనలు, కానిపీంపవు = కనంబడవో, ఆదియె = ఆ పర 

మాత్మయే, కాలంబు = కాలము - అనగా మూ ర్తము కాని.దె ఉత్చ త్రి 

నీతిలయములు లేనిన యెప్పుడు నేకరూపమై పరిచ్చేనములు లేక యుండు 
థి రూలు ర 

(బవ్మామే 'కాలళ బ్దము చేత6 జెప్పంబడు ననుట, అట్టికాలము, అనాది= 

మొదలు లేనిది - ఉత్ప త్తిరహిత మైన దనుట, అనంతము = నాళము లేని 

దియు నగును, ౧౫ 

తె, అటి యాద్య్గంత రహిత కాశలాత్మ 'కాత్యుం 
టు ర్తి | శీ 

జ. నిమేపాది మె (పళశీయాంత మైన 
చం ర. దా 

కాలమును దూలకణము నళఖండ దావ 

శిఖిపగిది (మింగి యోగి భాశేసిల్లు ననఫు. on 

టీ. అనభఘ్మ యోగి = (బహావేత్త, అట్టి... కాతుడై-అట్టి, 

ఆద్యంత రహిత = ఉత్పత్తి లయములు లేని 'కాలాత్శేక = కాలస్వరూప 

మైన, అకుడ = పరమాత్శస్యరూ పుం డు నిమేషాదిమై = "అప్పపాటు 

మొదలుగా గలదె, (పళ్ల యాంత మైన “కాలముక = (బవ్మ్నా విష్ణు రుద 

(పళయముబవణ కయిన కాలమును తూలకణమును = దూదిపీంజను 

అఖండ దానవళిఖ సగిదిన్ = అంతట నిండిన కార్చిచ్చువ లె, (మింగి, భాస 

లున్ = (పకాళించును. 

శా. యోగి యగువాండు ఆదధ్యంతరహీతంబును కాలస్వరూపంబు 

నయిన యట పర(బహ్మాము తానై నిముసము ముదలుకిొని (పళ యమువజ్యం 

గల కాలమును దూదినలుసును పెద్దకార్చిచ్చువ లెనే కబళించి వెలుంగు 

చుండును. ౧ణో 

శ చలనము కాయశ్షేశము 

నలసతయును జాడ్వని(ద శ లాయాసం బి 
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ము శల నెట్టియునికివలనను 

గలుగ వద సుఖాసనం బక ల్సిత మ పనఘూ | rem 

టీ. అనఘా, చలనము = కదలిక క్రీ 
క్ 
గ Un iy ft ఖై సే చో 

(పాణవాయువుధర్మ మైన చలన మనుటి, కాయచ్షేశము జ క్లూలేేవాధ ర 

మయిన డేవాకస్థంబును, అలసకయున్ = కారణకరీఠ నర్మ మైన ఒడలి 

కయు, జాడ్యన్నిదలు = మందత్వమును నిద్దురయున్కు ఆ ఆశా జు 

(శ్రమమున్యు ఇమ్ములక = లెస్ఫశ్యా ఎ ఎట్టి యునికివలనక ఆ ప పర్మఖన్నా 

స్వరూపముగ నుండుట చేశ, కలుగవు = పుట్టవో, ఆడి = ఆ యుగికేమ్మే 

నుఖ + ఆసనంబు = సుఖాసన మనంబడును, ఆపి అకల్సితీరబు = జేతో 

కరిచచే కల్పింపంబడరానిద్యి తానుగా6 గల్పించుకొనఃల”న దనుక, 

తౌ, సూత న్థూలకారణ కరీరయుల ధర్మ స లన దలనాదుఖును 

'మందత్వమును న్మిదయును జీ విధ మయిన యమునికి చేత: కలుగనో య్య 

స అహ్నాస్యేడాన సై మెన యునికయే సుఖాసనము. ఆది యనష్టల వేశం జేయం 

బడరాద్యు తానే క ల్పించుకొనవలయుకు. యనా 

ఆ. ఎద్ది సిద్ధ మగుచు 4 నేపొద్దు విలసిల్లు 

నరసి చూచి యెద్ది $ మైనయపుడే 

సర్వసిద్దు లొకట E సమకూజు నదియె సి 

భ్ధాననరిబు శేవేలాత్మరూప ! గాడి 

ట్రీ, శేవలాళ్మరూప = = శేవలాళ్ళయే స్యరాపముగాం గలవా, 

డి! = ఏప పర(బవ్మాము, సిద్ధ ముగుచుక = సిద్ధముగా నున్నా - కనంకే 

ట్ స్థరయుగా నెలకొని యనుట, ఏ ప్రొద్దు = సర్వకెలము, విలస్ల్లాక్ = 

(పకాశించునో, అరసీ = చూచి - అపరోకు జ్ఞానదృష్టి చేత పకిశీలించి 

చూచి, ఎద్ది యెనయపుడె = ఏపరబహవాము తౌ నై నైనప్పుడె సర్వనిడ్ష డ్డులు= 

సకలమైన 'ఒనగూడుటలు, ఒక్ళు_టక్ = ఒక్క సారిగాకే, సమకూ 
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అంక = ఒనగూడునో, ఆదియె = ఆ పరబవహ్మామే, సిద్ధాసనము = 
నీ 

సిద్దాసన మన6ంబడునుం 

తాం ఏది సర్వకాలము తనంతట సిద్ధమై యుండునో ఏద తా 
రా 

నపుజే సకలమెన సిద్ధు లొనగూతునో, యదియీ యా పర్మబవ్మ్నామె నీడా 
ర టు 

నన మునంబడును. ౧౬౯ ౦ 

ఆ. బంధములకు మూలశబంధంబు (పకృతి త్ర 

దృంధ మెద్ది గనినం 4 బాయు నపుడె 

యఖిలత త్ర ములకు $ నాదిమూలం బెద్ది 

యదియె మూలబంధ 4 మాంజనేయ ! ౧౬౧. 

జీ. ఆంజనేయా బంధములకుక = అప పాశ బంధ ములకు, యాళ్ళ 

బంధము జ ముఖ్య కార ౯ మయిన బంధము, (పకృతి = (పకృతియె - ఆ 

ణన కార్మిక మాయానుల సహిత మయిన మూల పకృతియె, తద్భంధ ము 

ఆ (పకృతిబంధము, ఎద్ది గనినపుడె ఆ ఏయాత్మవై తన్యము తా నని చూచి. 

నప్పుడే, పాయుక్ = “సడునో, అఖిలత త్తే (ములకుక్ = ముప్పడెయాటు 

త త్త్వములకును, ఆదిమూలం౦ంబు = ముఖ్య కార ణము ఎద్ది = ఏ పర(బవ్మా 

మో అదియె = ఆ పరమాత్మయే, మూలబంధము = మూలబంధ మనెడి 

యోగము. 

తౌ అస్ట్రపాశ బంధములకు మూలం బగు బంధము (పకృతి, అట్టి 
(పకృతిబంధము జేనిని జూచినంత సే తొలయిపోవునో, సకలమైన త As 

ములకోను నాడిమాల మెద్దియో యట్టి పర(బవ్మామే మాలబంధ మనస 

బడును. 
౧౬౧ 

క వారినిధియందు? జెందిన 

= ఆులగతిం 'జిత్సుఖమున $ నిందియవృత్తుల్ 
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చేరి సమభావ మొందుట 

యారయంగా చెహసామ్య క మగు వాయునుతా: ౧౬౨౨ 

టీ, చాయుసుతా = వాయుప్పు తా వాక౭ివిధియందుకొ అ సమా 

మనం, చెందిన యేజులగతిక = పొందిన నదులనలె చిగ్బబు 

= (బహ్మానందము పునందు, ఇంది వృత్తుల = ఇర్మిడి "రు ఎల మెక. 

న్: వృత్తులు, చేరి = ఒక్కు_టిగా గూడ్చి సమకావ వెంట అ 

సామ్యము గలిగియుండుట్క, ఆరయంగాకొ = పరకీలింపరా శేవాపామ్యు 

ము = చేవాసామ్య మునెడుయోగము, ఆగును, 

శా. సమ్ముదమునందు. జొచ్చిశ నదులకలె (ద్రహ్మానందమానందు 
నిం్మ దియవ్యా పార ము లెల్ల లయించి సామ్య సతియం దుండుటమే దేభూ 

' సామ్యు మనెడియోగ మని చెప్పబడును. ౧౬౨ 

నీ వచూపు సకల చా హ్యాం్యదియార్థంబులం 

గను నది వెలిచూపు $ కేపికులేంద ! 
యేచూపు వివిభాంతశేరిం[ దియవృత్తులం 

గను నది లోమాపు *ే కకి పివరేణ్య ! 

యేవూపు చాహ్యాంతశరియ్యదియార్థంబులం 

గను నది మధ్యల$త్యుము కుమార ! 

యేచూపు దగ మానళసేందియ షట్క_ంబు 

గను నది పణ్ముఖ $ దనుజనైరి ! 

చూచు నేచూడ్కి యిీానాల్లుశచూపులను న 

జ[స మది శాంభవీదృష్టి $ సంగరహీతే | 

యిదియె యన్నింటిలో నెక్కు $§ డిట్టు లగుకు€౬. 

బరమగువ్యాతే మం బగు శ బవనతీనయ |! ౧౬౩ 
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టీ. కపికులేంద = ఆంజనేయా, ఏచూపు = ఏదృష్టి - (బావ్యా 

శబ్దదృశ్యములతో గాడిన సవిశకల్పక మగు దృష్వై యనుట), సకల, న?! రబు. 

లుక్ = సమస్త సము లయిన వెలుపలియిం గియముల యొక ౪, శబ్దస్సర్మాది 

విషయములను కనుక్ = చూచునో, అది = ఆ చృష్ట్రి వెలిచూపు = 

చావ్యాదృష్టి, అగును, కపీనలేణ్య = వానరవర్యా! ఏచూఫు = (ఆంతర 

శబ్దదృశ్యములతో౬ గూడి సవికల్పమైన) ఏదృష్ట్రి వివిధ అంతరిందియ 

నృత్తులక = నానావిధ మలయిన మనోబుద్ధి చితా౭_వాంకారములయొక 

వ్యాపారములను - అనల సంశయ నిశ్చయ చలన కర్తవ్య వృత్తులను 

'శనుక్ = చూచునో, అది = అ చూఫు; లోచూపు = అంతర్జృప్టి, అగు 

ను. కుమార = నాయనా! ఏచూపు = (బాహ్యాంతర దృశ్యములత్రోం 

గాడీ సవికల్పక మెయుండు) ఏదృష్టి, చావ్యా + ల  అంతెరింద్రియార్థంబ్యు 

లక్ = వెలుపలి లోపలి యిం దియవిషయములను, కనుక = కాంచునో 

అది = అచూపు, మధ్యల.ష్యయ జ ఆంతర'బావ్యాములకు మధ్యమ మగు 

దృష్టి జను, దనుజవై రి = రాతసులక్రు శ్యతుండవగు ఆంజనేయా! ఏ 

ఛూఫు, తగా = ఒప్పునట్లు, మానసేందియ షట్కంబుక - = మనన్సును 

దక్కిన జ్ఞై నేం్యదియము ఖాణున్కు కనుక = చూచునో, అది, వణ్బు 

ఖి = వణ్బుభీముద, అనను; సంగరహిత = విషయసంగము శేనివాయణా, 

ఏచూప్తు ఈ నాబ్దచూపులను ద 'బావ్యాము అంతరము మధ్యనుము 

వమణ్బుఖ అనెడి ౦౯౮ నాలుగువిధము లయిన చూపులను, అజ(సముజ=ఎల్లప్పు 

డును, చూచుకొ=కనుంగొనునో, అది=ఆ దృష్టి, శాంభవీ దృష్టిజళాం! ఆగే 

ము[ద యగును - అనయా ఉన్మనీయవస్థ యగును, పవనతనయ = వా తర 

ఫుత్తాాా ఇదియ = ఈశాంభవీదృప్టియే, అన్నింటిలో నెక్కుుడు = 

దృష్టాలోను. అధిక మైనది, ' అట్టు లగుటక- = ఇ ట్లది అతిశయించినది కాం 

అక సై పరు, సవ్యాకమంబు = = , ఉత్కృష్టమైన గొప్పరవాస స్యమ్సు అగును. 
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తాం సవిక ల్నకనిష్థయందు బావ్యాము లయిన శబ్దదృళ్య లతో 

గూడిన చూఫు వెలిచూప్రు _ అంతరము లయిన దృశ్యములతోల గాడిన 
"మాపు లోచూపు చావ్యాయలును ఆంతరములును ెంటిని గను యాళ్ళ 
మధ్యమ మగు చూపు. మనస్సును నిర్మదియమ అయిదింటిని నూ|క్రమ గను 

చూపు వణ్బుఖీము[ద. ఈ నాలుగువిధమ లయిన ఛా హ్యాంతర మధ్యమ 

మణ్యుఖు లనెడీ చూపుల నెప్పుడును జూచుచుండు చూళ్య కాంఛవి రతన 

నది. ఈ శాంభవిదృస్టియే అన్నిటియందును మిక్కిలి యొక్క డయినడి 

గాన పరమంబయిన రవాస్యం బగును.. ౧౬నే 

మాలినీవృ త్తము 

దృశ్య మె నాకము దృశ్యమె వాయువు $ ;దృళ్యమె భాజలకేవ 

ములున్ , దృశ్య మె "దేశము దృశ సమె కాలము శే దృశ్యమె 

"దేహము నిం(దియముల్, దృశ్య మె (ప్రాణము ద్ర శష్టమె 

చిత్తము $ దృశ్య మహంకృతి ధిమునముల్, దృశ్య మె 

విద్యయు దృశ్య మవిద్యయు $ దృశ్యము 3 గానిడి దృ కర 

యన్, ౧౬రీ 

టీ, అరయక్ = పరికోధింపర్యూ నాకము = ఆకాశము ద్భశ్య 

మె, వాయువును దృళ్యమె, భూమియును జలమును ఆన్ని యును దృశ్య 

ములే) దేశము దృశ్య మే, కాలమును దృశ్యమే, దేవామును ఇందియముబును 

/ సగమే, (పాణమును దృళ్య మే, చి శ్రమను అవాంకారమును బుస్థియును 

సన్తకీన్సును దృశ్యముల్కే విద్యయా దృశ్యమే అవిద్యయు దృశ్య సమ 
ప్త. క్ర డానిది దృక్కు. = = దృష్టి - అనలా (దస యగు పరమాత న 

| సగ jr యనుట. 
కో శా 
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*స్రె, దష్ట్రడర్శనదృశ్యవిగ రావు మచట 

నగు నచట దృష్టి నిలుపంగ $ నగును గాని 

చెదరి నాసా(గమున జూపుం $ జేర్పందగదు " 

కోరి యమనస్క_రాజయాశగులకు వత్స ! ౧౬౫ 

టీ, వత్స = నాయనా, అమనస్క_ రాజయోగులకుక్ = మనస్సు 

అయించీన రాజయోగనిస్థ. గలవారికి (దష్ట్రృ ...శామము - (దష్ట్ర జ 

చూచువాండు, దర్శన = చూపు, దృశ్య = చూడందగినది (రూపము 

అను వీనియొక్క_, విరామము = ఉడుగుట = లయము ఎవటక్ ఇ ఏ 

పర్యబవ్మామునందు, అగుక్ = అగున్తో అశట౯ = ఆ పరబవ్మాము 

నందు దృష్టి 'నిలుపంగనగును -గాని=చూఫు చేర్పవలయు నే కాని, చెదరి= 

శలంతపడి - (భ్రమించి యనుట, నాసా గమునక్ = ముక్కు_కొనయందు _ 

(భూమధ్యమునం దనుట్క చూపును చేర్పందగదు = నిలుపరాదు, N 
1 

తా. దేనియందు (ద్రస్ట్రయును దర్శనమును దృశ్యము నాడి యి 

మూడును లయము నొందునో యాపరబవ్మామందే దృష్టిని నిలుపవలయును 

చుమో. ౧౬౫ 

ఫ్రా, [పాణాంతఃకర ణేందియాద్యఖలస$ ద్భావంబులకా భూవణ 

(శేణి౯ స్వర్షముగా నెటీంగినగతిన్ $జిన్యాతముంగాలం ద 

(శ్వాణాంతశక రణాదివృత్తులున శింశీచుందన్ను గాలాంచినం 

(బాణాయామ మనంగనొప్పు నిది సంశభావ్యంబు మేధాన్షిదీ! 

టీ, మేధానిధీ = బుద్ధికి నిధానమయినవా6డా - ఆంజశేయా, ||. 

మణ(కేణిక = ఆభరణసమూవామును, స్వర్ణ ముగాక్ = బంగార? 

MPA శ న్ హూ * (దష్ట దర్శనదృశ్యా నాం విరామో య్యతవా భవేత్ ద్యశ 

Tr క జనా! నాసా 3 స 
బాన క_ర్షవ్యా న "నాసా (గావలోకనమ్ అని యిందులకు (ప్రమాణము. 



పద్య-౧౬-౭.] టీకా తాత్పర్యవి శేషార్థసహితము. 918 

ఎటీంగిన గతిక = తెలిసినట (పాణాం...బులక్ = పొణ ఆ పంట్ 

(పాణముల యొక్కయు, అంతఃకరణ + ఇండియ + ఆది = లోపలి 

వెలుపలి యిం[దియములు మొదలగువానియొుక్కయు అఖిల జ సక్ జము 

ఖయినవియు, నత్ = (కేస్టము లయినవియు నగ్కు ఫానంబులక అ పచార్ష 

ములను, చిన్నాతము కాంగక్ = క్షనెక న్వహాప ముగు పర, జశ్చాము 

గాను ఆబవహ్మామును, తన్ను గాను, కాంచినక = చూడా, కళ్. పాణ 

అంక8కరణ ఆదివృత్తులు = ఆపాణము అంతఃకరణము మెంపలగ వాని 

యొక్శా సంళ రగాదివృత్తులు, నకించుక. = శ ణించును - అనలా అప్నా 

ముందు లయించి (బహ్మభూత మగు ననుట. ఇది = ఇట్లు కాంచుటమే, 

(పా ణాయామమ్యు అనంగక , ఒప్పున్యు సంభావ్యంబు=మిక్కి_లీ శేషా 

ఊపి ంప౭దగినది లేక మిక్కిలిగా గారవింపంద నినది. 

తా, (పాణము అంత$ః$క రణము ఇం(దియ ములు మొదలగువానివెల్ల శ 

భూమణముల నెల్ల బంగారు చెలిసినట్లు, నెక స్వమాప వ్ మగ (బవ్నాము 

గాను, ఆ (బవ్మామును దన్నులాను గాంచినపుడు (పాణాదులక్: గల 

వృత్తులన్ని యు నశించును. ఆ ట్లగుటమే (పాణాయామయోగ మనంబ మమ, 

మ, వెలిలోం గన్నడునామరూపవిశతిన్ క వేమాజు శేచించి యి 

.ములసచ్చిత్సుఖరూపలే _త్వ్వముమదింశబూరించియామిోా: డని 

నే శ్చలమైతేన న న్మయమైతేగ న్, "మనమున శాంతంబుగుంభించిన క్ 

నలువ్రైప్పన్ బుధ సేవ్యమైతే నర్మప్రశణాయామయొోగంబగువ్. గ 

టీ. వెళిలోక్ = మనన్సునక బయటను లోపలన్సు కన్నడు నామ 

పవితతి౯ = అగపడుచున్న' కామ్మకోధ ఘటపటాది నామముల 

ఇయు వాని అంతర్చహిర్ష శ్యముల యొక యు వికితీక్ = 

వామును, వేమాజు = పలుమాఆు, ేచించీ ఆ వేజువేసి -' అనలా 

'సవిమొల (పకృతికల్పితములు -గావున నేను శా నని నిరసించి, ఇమ్మాలక్ ఆ 



016. వీతారామాంజ నేయసం వాదము [ఆశ్యా-3, 

చక్కా, సత్ చిత్ సుఖరూపత త్ర గముక్ ఆ సచ్చిదానందరూపమైన' 

పర బవ్మాయును, బుక = అంతరంగమందు, పూరించి = నిండించి = 

సంశయాదులు లే క (బబవ్మామే చ నని కనుంగొనియనుట్క, ఆమిందక్ = అటా 

పిమ్మట, నిశ్చల మై=చలనములేని దై, తన్మయమై=ఆ పరమాత స్వరూపమై, 

తగ్, అ(శాంతేంబు = ఎల్ల ప్పుడును, మునముక = మనస్సును కుంఫించి 

నొ = కుంభముచేసినను - (బవ్నామందు లయింపంజేసీన ననుట్క నలు 

వొప్పక్ = ఒప్పిధముగ్కా బుధ నేవ్యమై = (బవ్మావిదులచేత సేవింప 

దగిన దై తనరు = జప్పు, (పాౌకాయామయోగం౦బ్బు అగును, 

తా, మనస్సులోపలను ఇలుపలను దోంచుచుండు నామములను రూ 
పములను వేజుపుచ్చి సత్యజ్ఞా శానందస్వ కూప ముగు (బవ్మామే తౌ నని 

ఛావించుచు మనన్సును చలనము లేక (బవ్మానుయ మై యుండునట్లు కుం 

భింపలా పాణాయామయోగ మనంబడును. ౧ 

క స త్యాన్ఫృతవిషయం బుల. 

(బ్రత్యగ్న్బోధన్వరూప$ే పర మాతుునిం గా 

నిత్యము నవలోకించుట 

(ప్రత్యావాంం ఇనంగం ఈ బరలస. గవీం దా! ౧౬౮" 

జీ, కపీందా = వానుమంలతౌ, సత్య అనృత వివషయంబులక్ = 

సత్య మన పర బ్రహ్మాయయొక ్క-యు అసత్య మగు' [పకృతియొకళ యు. 

.వీిషయంబులక్ = గుణములను - (బవ్మాముయొక్క్క_ సచ్చిదానంద ప 

. నిర్మల శాంతశమదమాద్యనంత కల్యాణగు ణములను (పకృతియొక ్క.. " కె 

(ోధలోభ మోహోది దుర్షుణములను, (పత్యగ్బోధ స్వరూప పర మాక శక 

గాల్: = తన న యాత్శజ్ఞానన్వరూప మగు పరబవ్మ్నాము గా, నిక్యముక | 

అవలోకించుట = చూచుటరె, _్రశ్యావారంబు, ఆన్న; 
(| 
fi 
ib, 

FU 
Day 

జగ ం అనం క్ష జప నుం గన జో ( ప్న జ. 
MEET yr 



వద్య-౧౭.] టీకా తాత్సర్యవి'కేషార్థసహితము. ష్ట్ర? 

తా, సత్యం బగు (బవ్మాసుయొక్క సచ్చిదానంవ శాంకశే ముడమాడి 

గుణ ములును (పకృతియొక్క_. కామ కోధాద గుణకులును దన యాతన 

బై స్వరూపముగా గల పరమాక్ముండే యవ నిశ్యము చాచుచుండుటరే 

(పత్యావారయోగన మనంబడును. గికులో 

"వే, మహిత చేహే పార్మదియ పాణీమానసాడి 

దృశ కములు గాను నే పినిం 4 చెలియుచుండు 

దృక్స్వరూపుండ ననుచు: జంకీతించు టఠయ 

ఛ్యానయోగంబు (బ్రహ్మవిశద్యానిథాన | =a 

ట్, (బహ్మవిద్యాని ధాన = (బహ్మవిద్యకు నిధయెనవాండా మహిళ ,.. 

ములుమహీక = ఒస్పిదమ్ములైన దేవా = చేవాములు, ఇర్మగియ జ షం 

(దియములు, (పౌణ=[పాణములు మానసాది = మనస్సు మొదలయిన నగు, 

క్రశ్యములు = = గో చరపదార్థములు, కాను = నేను గాను శీను = కేన 

అాత్నుండ నగు నేను వీనిన్ = ఈ దృశళ్యములను? తెలియుచుక్ ఆ ఎః 

గుచు, ఉండు, దృక్ స్వరూపుండను = సాక్నీస్వరూఫుండనుు అనుచుక్, 

చింతించుట = ఎంచుట్క అరయక, ధ్యానయోగంబు = ఛ్యానమయోగ 

మయమనంబడును: . 

తా, దేవాములు ([పైణము లిం దియయులు మొదలయిన దృళ్య ను 

అన్నియును చేను గాను. నేను వీని నెల్టం చెలియుచుండునడ్డో సాక్షీ నవి, 

తించుచ్చుండుటయే ధ్యానయోగము, రకాలో 

కి ల్ 

జ మల ; వది యెద్ది దలచు మది యె 

- య్యది గనుంగాను నదియె (బహ్మ $ మను నద్గుజి నా 

వాదయంబున నిలుపుట దీ 

నదయాపర పరమధారగణాయాగ మక్. 

™ 



918 సీతారామాంజనేయసంవాదము = [ఆశ్యా_3, 

టీ, దీనదయాపర = దీనులయందు దయగలవా౭డ్యా మది = మన 

న్ఫు_క _ర్భృకరణ కార్యాత్మక మై మెనది, బద్ది తల౭చుక్ = దేనిని సంకల్పిం 

చునో, ముది = మనన్సు, ఎయ్యది కనుంగొనుక్ . = దేనిని చూచునో, అధ! 

యె = ఆ తలంచినదియు చూచినదియు నే, (బవ్నాము = పరమాత్మ, అను' 

ఆ గుటీక్ = అనెడి ఆ ల క్యమున్యు ఆ వృాదయంబునక నిలుపుట ఇ 

మనన్సునందే నెలకొలుపుట, పరమధారళణాయోగము = ఉత్కృష్ట మెన 

ధారణ అనెడి యోగము అగును. 

తౌ, మనస్సు చేత. దలంచునదంతయు చూచునదంతయును (బవ్మా 

మే యని యీ నిశ్ళయమును వాదయమందు నిశ్చలముగా నుంచుకొనుటయొ 

* ధారణాయోగ మున(బడును. ౧౭౦. 

క్ల సర్వావస్థ్టలయందును 

సర్వంబును (బహ్మ్ మనుచు $ సతతము గనినన్ / 

సర్వవికృృతిరహిత సహాజ 

నిర్వాణసమాధి యగు విశనిర్శలరూపా! ౧౭౧. 
. ట్, వినిర్శలరూపా = మాలిన్యరహీత మగు స్వరూపము గలవా 

డా - ఆంజనేయా, సర్వావగ్గలయందుక = సను _స్త్రమెన జూ రత్త త మొద 

లయిన అవస్థలయందు, సర్వంబును = ఆయా యవస్థలయందుం దోచిన 

సమ _స్తభోగ భోగ్యసాధన కూన్య సామా త్మా_రము డి సకలమును; 

(బవ్యాము అనుచుడ్, సతతముక్ొ = ఎల్లప్పుడును, కనినక్ = చూచె 

. * ఇందులకు 'యద్య ర్పళ్యతి చతుర్భా్యాం తత్త డాత్నేతి ఇగ 
యేత్ | యద్య త్స్ప్వృశతి వాస్తాఖ్యాం తత్త...యేత్.” య చ 

has 
ణ్ోతి. కర్షాఖ్యాం త్ ల్స్, -యేత్” (౩ వల్యోపనివత్తు). మనసా నచ 

దహ ల వే రీ ముమ అవామేవ న మతో సొ ఇ_న్యడితి బధ 
1001, 4, 



పద్య-౧౭౩.] టీకా తాత్సర్యవి శేషార్థనహికము: oo 

శని, సర్వ...మాధిలాసర్వ = సమ స్టమలయిన, వికృతి = ఫోగ్యశు. 
మొదలయిన వతుర్విథ కారణములను, కహీత = లేని, py సహాజ జు = స్వృఖ్థొబ 

/ సీద్దమైన, నిర్వాణసమాధి = కై వల్యనిష్థ అగును. " 

తా. జగత్తు స్వప్నము సుషు ప్టి తుకీయయు మొదలగు నవస్థ్ర 
యం బెల్లం దోయచుండు నాయా భోగ్య భోగ సాధచాదు అయిన న వస్త | 

వుల నన్నిటిని పరబవ్మామే యని యెప్పుడును జూచివయెడల, సకుస్త.. 

వికారములు లేక సహజమై యొప్పు నిర్వాణసమాధి కలుగును, న. 

క. ఈపదియేనంగంబుల 

చెపి రనిజ్ఞానసూ కం నదర ననిశ మున్ 

ట్ యభ వ్ట్సించు ము 

1. క బ్బుంబరమ శ మగు నుపరముమున్, ౧౭ 
J 

టీ, ఈ పదియేను అంగములన్ = యమము మొదలయిన నిర్జుణో 

 పాసనాంగములన్సు, దీపితవిజ్ఞాన నూకుద్భష్టిన్ = వెలుగుచున్న (బవ 

జ్ఞానమువ లని సూత్ముపు6 జూాస్రచేత, అనిశమున్ = బ్లుప్పుడును, చేహ = 

పరి గహించ్చి అభ్యనించు మహాపురుషునకున్ = అఆంవాటుజశేయు గొప్ప 

' వానికి - (బవ్నావేత్త కనుట, పరమము = ఉక్య్యుస్ట్రయ్కు అగు, ఉపరమ 

మున్ = ఉపరతియు, అబ్బును జ కలుగును. 

తా. నిర్జుశోపానన కంగము లైన యమము మొనలగు సీ పదియేకు 

సూత్మమగు (బవ్మాజ్టానదృష్టిజేం గాంచ్చి యలవాటుచేయు (ట్రైన్మావిడు 

న్్ నుర్తమం బగు నుపరతి సిద్ధించును, ne 

చితో పరమము గల పురు 

ప్రో "శృముండు జగంబు నుజుచి శ యుండున్ మొ 

న కి పిశాచనిభుం జై 

యె త్త్పజి ను ప్తునికరణి నిశరిం దియుం డగుచున్. ౧౭౩ 

సే! 
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టీ, చిత్త + ఉపరమము = చిత్సీలయము, కల ప్రరుపిస్త్ర' 

మయ = ఫురువకేస్టుండు, నిరిందియుం డగుచున్ = ఇం; దియములు 

ేనివాండై - వానిని గెలిచినవాలడై యనుట్క బాల...నిభుండె = చాలు: 
నినోడను వెళ్లివానితో డను భూతముతోడను సమాను( దై ఎత్తటిన్ ఇ 

వీసమయమందును, సు పునికరణిన్ = నిదించువానివలె, జగంబున్, 
మజ-చియుండును. న! 

- చితోపరతి గల మహాళురుషుండు. బోలునివలెను వెళ్రివాని 
చ లెను భూతమునలెను గనంబడుచు నెప్పుడును నిదురించువానివలె లోక 
మును మజ-చి యుండును. ౧౭౩ 

శా. గాలిం దూలిన వానచేం దడిసినన్ $ గాథాగ్నిచేం గాలి 

నన్, వ్యాళం 'బాత్మవిము_క్రకంచుకము వై శ వ్యామోహ్న 
ముం దాల్పన, ట్లాలోలాంగము వై నిరూఢ నుమతా$హం 

కారముల్ లేక యా, త్యాలాక స్థితి నుండు. బండితుండు ని" 

శత్యానందముం బొందుచున్. ౧౭౮ 

. టీ, పండితుడు = విద్వాంసుండు - (అవ్మావే త్త యనుట, గాలిన్ 

'తూలినన్ = గాలిచే కీడ్చడినన్కు వానచేన్ తడిసినన్కు గాధాన్ని చేన్ = 

తీవ్రమైన అన్ని చేత్క కాలినను, చ్యాళంబు = సర్పము ఆత్మవిము క్ల 
శంచుకము పెన్ = తనచేత విడువంబడిన కుబుసముమోంద, వ్యామోవా 

మున్ తాల్పనట్లు =' మక్కుున ఉంపనట్లు, ఆలోల ' అంగము చెన్ రో 

“మిక్కిలి చంచలమగు 'దేవాముమిందు, నిరూఢ మమతా అవాంకారములు గస 

,నిక్చలమునై న మమశకారమును అవాంకారమును - - ఈదేవాము నాది య 

నాన్, సీనీ అనికాని అనుసంధించుట యనుట, లేక నిత్య ఆనందమన్ొ'జ. 
హః వరిద్తనును షొందుచుక్ = = అనుభవించుచు, ఆత్మ+ఆలోకస్థితిన్ = 

hh dele 
Foal 3 f np mE 

(|. సరసన న. | ree ar 
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పరమాత్శదర్శనమందలి ఉనికి చేత, ఉండును - దానిని! నీరుగా వం. 

చుచు నుండు నని భావము. : 

నావా బాను తా, ఆత్మజ్ఞానము గలవాండు, తనదేవాము శాలీకీః నొట్టువడినను, 
వాన చేం దడిసీనన్సు ఆగ్టిచేం శాలినన్కు పాము తౌను విడిచిన కబుసరు. 
మింద ముక్కున లేకుండునట్లు, తాను నాదేవాముమిోలయ మనుళారవును 

నపహాంకారమును లేక యాత శ్రైదర్శనము చేయుచు (అ్రహ్మోనందము కొండు . 

చుండును. ,. ౧౭౪, . 

వు. మదిరాపానను దాంధు. డాత్శపటమున్ $ మై నముుడినక్ 

జాటీనన్, వదులై వేలినజూడండప ఎగీదిజీశవన్యు క్తు కుం దుద్భ . 
తమా, ధిదశ్శాపా _పృనుఖామృ తానుభవతృ$ ఫ్లిన్ న్ మత్తు. 
డై మేను నె, మ్మదింగూర్చుండిన లేచిన న్నతచినక్శమన్నిం: 
పం డే నంచు. దాన్, - తద 

ల్ జా నే 

టీ, మదిరా. ..ధుయ-మదికాపాన = మద్యము (శ్రాసటవలని 

మద = మత్తు వేత, అంధుంయ = కన్నుల శాననివాయ, ఆక్కపటయుక్ =. జ 

తన వ వక్ర్రోకును, మైన్ = దేవామందు, ఉండినను జూ జూజీనన్యు వదులై. 

_ైేలినను = జీరాడినను, చూడండు = పాటింపడ్క అప్పగివిన్ = అవిథ్ 

మున, జీవన్ను క్తండు = = చేవామతో నే ముక్తి కి నొందిన వాండు, ఉద్య... 

“తృ వీన్ --జద్యత్ = పొడమచున్న = ప్రా పమ వెణంగుచున్న, సమౌ 

ధిదశా = (బవ్మానిస్థ అను నవస్థయందు, (పాష ఫ = కలిగిన, సుఖోమృతం. 

సహో శ్రనందమ నెడు అమృకముయొక్క, అనుఖవ = అనుభవించుట చేత 6 

ీకీలిసిన, తృ ప్రక = తనివిచేక, మళ్తుండై = మ త్రిల్గినవా౭కో - మైమజచి 

క కునుటు, మేను = జేవామ్మ. నెమ్ముదిక్ అ స్వస్థముశా, కూర్చుండినన్కు. 

biases, నడచినను, తాన్కు ఏ నంచుక్. = అశరీర మే చే నని, మన్నం 

| చయ. = శారవింపడు. 
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తా. కల్లు. (తావి మక్తు గొన్న వాయడ్సు తనవ సయ జేవామం 
దున్నను దేవామునుండి జాజటీనను వదులుగా జీరాడినను బాటింపనశ్చే, 

స్త జీవన్నుక్తు కుండును సమాధియందలి(బహ్మోనంద మువలనం జొకి్మ. కార్చు. 

న్నను లేచినను నడచినను డేవామును నేనే యది యని మొంఠమ్మాతమును 

పాటింపండు. ౧౭౫ 

మ. తరుణీనందన బంధునాధురిపు మిశ(త[వాతముల్ తన్ను. బు 

ల్మరు నిందించిన సన్నుతించిన మహోశమానావమా నాదు 
లన్, నెజినొందించిననిర్వికారుండగుచున్ కని క్పెష్టుండై. యుం 
డు భాస్వరత తాను భవజ్ఞు.డెయ్యెడలజీ$వత్య క్త చవాస్థితిన్, 

ట్రీ, భాస్వరత ల ‘+ అనుభ వజ్ఞుండు = (పకాశించుచున్న యథా. 

ర్ధవస్తువగు (బహ్మమును అనుభవించుట 'తెలిసినవాండు ఎయ్యెడలక్- : 

ఎచ్చోట' నైనను, తన్నుక్,, పలరుక = పలుమాటు తరుణీ.. శాక 

ముల్---తరుణీ = భార్యలు నందన = పుత్తులు, బంధు = చుట్టములు, , 

సాధు = సత్పురుషులు రిపు = శ(తుల్కు మ్మిత = మ్మితులు, (వీరి 

యొక్క, (ాతములు = గుంపులు, నిందించినకొ సన్ను తించినక = 

పొగడినను, నుహామాన + అవమాన - ఆదులక్ = మిక్కి-లియెన గార. 

ఫ్య బీవన్నుక్తు కండు విదేవాముక్తుం డని ముక్త లిరువురు. జీవన్ను క్తం 

డనలా (బదికియున్న పుడే జేవాముతో నే ము క్తినొందినవాండు. విదే 

వాము కుడు ఆ దేవాము విడిచిన పిదప ము శ్రి నొండినవాయడు. మనోలయము 

స్వరూపలయ మని అరాపలయమని శెండువిధములు. మొదటిది వను 
నియందును, "రెండవది విదేవాము క్షనియందును నుండును. మనస్సు దగ్గపట్మ 
మువలె నుండుట స్వరూప పలయము. ఆ దగ్ధవ స్ట్ర)ము శాలి చే oe 

"భట్టు 'పారబ్ధమ. జేవాముతో నళలించుటయే. అరూప పలయము. ఇని శెండును.' 

|్షరనరా, నార్టుద్దజన. నుందు నని . 'తెలియునది.. . ' Hoh 
fe) 
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వము లాఘవము మొదల వానిని చీక = శ్రమమునా ఒందించినక లు. 
పొండించినను - తనకుం గలిసిం చినన, నిర్వికారుండు = వికారములు, 
అనలూ వేద న Es Ir ( ఖే మోదములు) లేనివాం న. ట్ జే ఇం డెయన్యా 

డ్య జీవళ్వ క చేవాాతిక అ పాణకు కేరి బొండి జ్ వాలీ E3 
, నలె, ఉండును. 

తా, (బవ్శాస్వరూపా కథ వము గల పురుము:.డు తన్ను కాళ్ళా 
పుత్తాదులు నిందించినను స్తుతించినక్కు గొప్పగారనము శాన మవీదూన 
ముగాని కలిగించినను సంతోవముగాని దుఃఖముూూూని తేక యేచేల ఆ iE, 

క్స్ 
చేయక [పాణము లేని బొందివలె నుండును, గాకు 

ఆ. బహుళసంకటములు $ (పాష్తంబు లై సచోం 

దల డింపం డాత త త్రవిదు*డు కి 
గా వాల్ 

వాయు నీత వహ్న్న్ (1 వర్షాతపంబుల 

కించుకె న గిరి చశేలింపనటు, ౧౭౭ రె ae! 

టీ, గరి = కొండ వాయు... అఆతపంబులకుక ౨ గాలి చలి నివ్వు 

విధమున, ఆత్మఠ శ్ష్వవిదుండు = ఆత స్వరూపమును ఉలి? నవాయడు, 

బహుళ సంకటములు = ెక్కులు ఇక్కట్లు (పౌ స్పంబు వైనచోక్ = 
సంభవించినపుడు, తల్లడింపండు ఆ వ్యాకలపడండు. 

వాన ఎండలక్క ఇంచుకైనక్ = కొంచెమైనను చలింపనట్లు = కొడజని 

తా. అత్మస్వరూపమును జక్కు_ గాం దెలిసి యనుభవించుచుండు 

'తురుషుండు గాలి చలి మొదలగు వాని "కంళమ్మాతము కొండ చలిలపకండు 

సన మే, సంకటము లెన్ని కలిగినను చా నెంతయును మనస్సునందు. దల్లడ 

పడకయే యుండును. ౧౭౩ 
hay 

వ. ఇట్టి వైరాగ్య బోధోపరతి యుక్తం డన జీవను్శ 
ఇష స్నా 

| ఆత వాన్ అవద కండు, (పత్యగభిన్న (_బహ్మత త్వ సావాత్కార (ప్రచండ 



92a వీశారామాంజనేయసంవాదము [ఆశ్వా-8. 

మార్తాండ (పకాశ నిరస్తానాద్య నిర్వచనీయాజ్ఞా నాంథ 

కార "పటలుండు, పరిత్య క్త క్ర వర్లా(శ్రమాబార కోలావ. 

లుండును, నిరంతర చి _త్రవి శాంతి పరాయణుండు, విష 

"యాస క్రి వివర్జితుండు, (ప్రబల (పార ష్థాథిన శరీర చేష్టుం 

డంతన్సుఖుం, “డంతరారాముం, జంత! పకాశుం, చాత 

రతుం, డాత్మతృష్తు పుం, డాత్మసంతుష్టుండు, దూరీకృత 

దురిత |క్రియుండ్కు (ప్రశాంత మాననుండు, విజి లేంది 

యుండు, కృతకృత్యుండు, (వాప్హా(పా_ప ప్తవిహీనుండు, సర్వ 

వ్యవహారాతీతుం, డశరీదుండు, సర్వశ రీరస్టుండు, నిరింది 

యుండు, 'సక్వేందియ (దష్టయు, న(ప్రాణుండు, సర్వ 

(పాణి (పేరకురడు, నర్వేం దియా పశాంతి సుఖరసికుండు, 

వివేక హృత్సంగుండు, నిత్యాసంగుండు, పజ్ఞాపొఢసఖీ 

సహాోయుం, డసహాయుండు, దృఢాపరోమాత, శై నిశ్చయ 

సంపన్నుండు, వర్ణా(శేమ నడాచార దురాచార కావు 

Uy లోభ మోహ దంభ దర్ప కుహక (కార్య శౌర్య 

డు మాత్సర్య "ద్వేష కార్పణ్య నిందా స్తుతి నానావ 

మూ నేహ్యైనూయా దయా నై ష్టుర్య వాక్చారుష్యాది 

నానా విధ చిత్త వికారరహితుండు, స్రీనాస నార్ధవ్వాసనా 

(ప్రతిష్టావాననా శ్రా స్త్రవాసనా డేహవాసనా లోకీ వాసనా 

"క్ర _ర్భృత్వ భో _కృత్వాది వాసనా వివర్టి తుండును, విగళ 

సవన త్త త్త త్యాభిమాన వాసనుండు నిత్యనిర్మలుండు; ' 

నిత్య ళాంతుండు, నిత్య|ోదాసీనుండు, నిప్పృపంచుం, డవ్య; 

i +(మహదహంకార పంచతన్నా (_తాకాశాది సర్వ 

స్మ ర్తి న నూ యాగంధర్య నగరా(శ్రేయుండు, నిర్మాశయుం 



_ పద్య-ంబా] టీకాతాత్సర్యవి కేసార్థనహీశను. క్ 

డు దం నర్యావభాస శీవల చిడాకాశమా[శుం దు, సను. 
ఖై కస్వరూపకుండు, దూకీకృత సంసార డు జేహే 

బయ గుణాతిరి క్తుండు, ేవతా స్పృహణీయ శ కీలుండ 
నానాపాశ వినిర్భుక్శుండు రాజసతామసవన్యు సేవా 

దూరుండు, సా శ్తి సకవస్తు సేవావిజిత నిడు, ద క్రియాతే 

పూజాపరుండు, మాన జపపరాయణు, డచింత్యథ్యాన 

నిష్టుం, డనిచ్భా సుఖ తత్పరుండు, విశ్వ వంద్యుండు, 

యథేచ్చాసంసారశీలుండు, నీరుండు, దాంతుంకు, నిత్య 

ప్రబుద్ధచిత్తుండు, స్వాత శసమౌాధినిష్టుండు, జగదిం డజాల 

(దక్టయు, విశేష పాస్తా కేవ పురుషార్థుండు, త్యక్రా శేష 

విశేషదుకిఖుం, డధిగత పరమస్వాన్గ్యు ండు,_ నంగ్భహీళే 

చిత్తుండు, మితవాక్యుండు, పరమ కారుణికుండు సర్వభూత 

మి(తుండు, వేశలాచార మధురుండు, పాణిపాగ్రె నిపతిత 

మా తాశనుండు, రోాగాతాథుండు, తితిషుండు, వర 

మై కాంతికుండు, నిష్క_ళంకుండు, నిస్ప ప్రవాుండు, పార 

వశ (పాప్ప చేహేందియాది వ్యాపారరూప పుణ్యపాప 

(కియాక ర తాగ్గభిమాన పూర్వక ముఖపికాస జె దైన్య 

శూన్యుండును, సదా(పసన్న చి చిక్తుండు, వి క్షేసితే ముఖుండు, . 

దుష్టశిష్టజన నంగదూరుండు, సాధువిద్వజ్ఞన సంగుండు, 

సర్వపదార్థో చేయబుద్ధి యు కండు, పశీలాకుకేల క్రియా. 

దూరుండు, వేదాంత శాస్త్ర, విచార ఘూరదావానల భసీశై 

కృత వేదశాస్తాగమ పురాణగుర్విశ్వర విధి (పకిషేథాది 
వాసనారణ్యుం, డవ్య కృలింగుం, డవ్యక్తాచారుం, జేక 

చారియు, ననికేతనుండు, గిరిగువహో ఏిహారుండు, మృత్యు 



24 నీతారామాంజ నేయసంవాదము [ఆశ్వా-9, ॥ 

మార్తాండ (వపకాశ నిరస్తానాద్య నిర్వచనీయాజ్ఞానాంధ 

శార పటలుండు, పరిత్య క్త వర్ణా శ్రమాణార కోలావా 

లుండును, నిరంతర చి. త్తవి శాంతి పరాయణుండు, వివ" 

యాస క్రీ వివర్ణితుండు (ప్రబల (పారస్ధాధీన శరీర చేమ్టుం 

డంతస్సుఖుం, ంతరారాముం, డంత॥ గపకాళుం, డాళ్ణ. 

రతుం, ఉాత్మతృప్తుం, డాత్మసంతుష్టుండు, దూరీకృత 

దురిత |క్రియుండు (ప్రశాంత మాననుండు, విజిలేంది 
“యుండు, కృత కృత్యుండు, (_పాప్వాపా్త పవిహీనుండు, సర్వ 

వ్యవహారాతీతుం, డశరీరుండు, సర్వశరీరన్థుం:ు, నిరింది' 

యుండు, సర్వేందియ (దష్ట్యయు, న(సాణుందు, సర్వ 

(పాణి ( చేరకురిడు, సక్వేంద్రయాపశాంతి సుఖరసి సికుండు, , 

వివేక వృత్సంగుండు, నిత్యాసంగుండు, జ్ఞా ప్రఢనఖి 

నహాయుం, డసహాోయుండు, దృథాషోమాల్మ్ నిశ్చయ | 

సంపన్నుండు, వర్ణాశ్రమ సజాచార దురాచార కావు 

(కోధ లోభ మోహ దంభ దర్ప కువాక (కార్య శౌర్య 

'జాడ్యు మాత్సర్య చేవ కార్పణ్య నిండా స్తుతి మానావ 

మానేర్థ్యానూయా దయా వైహ్ట్య చాక్చారుప్యాది 

నానా విధ చిత్త వికారరహీ తుండు, త్తీనాన నార్థవాసనా 

(్రతిష్టావాసనా. శా స్త్రవాసనా చేహవాననా లోకీవాసనా 

కర రృత్వ భోక్షృత్వాది వాసనా వివర్ణి తుండును, విగ 

. బహ్మువే త్త త్యాభిమాన వాసనుండు నిత్యనిర్శలుండ? 

నిత్య శాంతుండు, నితో దాసీనుండు, నిష్ప్రపంచుం, డఫ 

+ క మహదహాంతార, పంచతన్నా (తాకాశాది సర్వ 

ర. వూయాగందర్య నగరా, శయుండు, నిరాశ్రయుర. 
Pw tay 
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డు, నర్యావభాస కేవల చిడాశాశమా(త్రుండు, కరన 
నుఖై కస్వరూపకుండు, దూరీకృత నంసొరుండు, జహీం 

(దియ గుణాతిరి క్తుండు, ేవతా స్పృహాణీయ ఫేలుండు 

నానాపాశ _ వినిర్భుక్తుండు, శాజసతామసవ స్తు En 

దూరుండు, సా త్తి (కవ ను సేవావిజిత న్మోదుం, ద క్రియాత్యు 

పుూజాపరుండు, మాన జపపరాయణుం, డచింక్య భ్యాన 

నిష్ణుం, డనిచ్బా నుఖ తేత్పరుండు, విశ్వే నంద్యూండు 

య ఖేచ్చ్భాసంసారశీలుండు, ధీరుండు, చాంతుండు, నీక 

(ప్రబుద్ధచిత్తుండు, స్యాత సమాధినిష్థుండు, ఉగడించకాల 

(దష్టయు, విశేష పాప్తా శేష పురుపార్ధుండు, త్యశ్రాశేమ. 

విశేవదుకిఖుం, డధిగత పరమస్వాన్థ్యుండు, నంగృహీత 

చిత్తుండు, మితవాక్యుండు, పరమఢా-వణికుండు, సర్వఘాత్ 

మి(తుండు, పేశలాచార వుధురుండు, పాణిపా(త్ర నిపకితే 

మా(చకాశనుండు, యోూగారూఢుండు. తికితుండ్ను పరో 

మై కాంతికుండు, నిమ్మ_శంకుండు, నిన్న స్రవాంండు, (ప్రారబ్ధ 

వశ(పా్త "జేహేందియాది. వ్యాపారరూప పుణ్యపాప 

(క్రియాక రృ తా్టభిమాన పూరక ముఖవీకాస వైన 

శూన్యుండును, సచా(పనన్న చిత్తుండు, విశసితే ముఖుండు, 

దుష్టశిష్టజన నంగదూరుండు, సాధువిద్వజ్ఞన సంగండు 

సర్వపదార్థో చేతోబుద్ధి యుక్తుండు, కుశలాకుశల్మక్రియా. 

దూరుందు, వేదాంత శాస్త్ర ఏచార ఘోరదావానల భనీ. 

కత చేదశాస్తాగను పురాణగుర్వీశ్వర విఛి (పతిషేథాది 

వాసనారణ్యుం, డవ్య క్షలింగుం, డవ్యక్తాారుం, జేక్ 

చారియు, ననిశేతనుండు, గిరిగువో విహారుందు మృత్యు 



926 నీతారామాంజ నేయసంవాదము (ఆశ్యాం3, 

భయ వివర్ణి తుండు, పరలోకొభయ విరహితుండు, నిర్వా ర్ట 

శాంతార్నకుండు, బంధమాతు నిరాకాంషుండు, సర్వా 

తీత సర్వపరిపూర్ణ (వతిన్వంద్ద (బవ్మానై. తన్య (పకాశ 

స్వరూప మా( తుండు నై _పకాళించు ముజియును ౧౫ 

టీ ఇట్టి యుక్తండు = ఇట్టి వైరాగ్యయుతోను బోధముతోను 

(ుహ్నజ్ఞానముతోనుగూడిన, జీ వరు స్పందు, పత్యక్ .., లుండు---(పత్యక్ = 
"కూటస్టుం డన తనకంటె, అఖభిన్న = వేటు శానట్టి, _దైన్మాక శ్రీజ 

తత్త్వం బగు పరబహ్మాయయొక్క్యు, సాయోత్యార = సాకాత్క_రించుట. 

అనలా అపరో మజ్ఞానము - అనెడి అంధకార = చీశటియొక్క, పట 

'లుండు = సమూవాము గలవాడును పరి లుండు- పరిత్యే క్త అ 

.త్యజింపయబడిన, వర్ణ = (వావ్మాణాది వర్షములయొక్య_్యయాు, ఆక్రేను = 

ఆశ్రమములయొక_యు, ఆచార = ఆచారనులయొక్క_యు - శా స్ట 

ములయొక యు, కోలావాలుండును = కలకలము గలవాడును, నిరం,.. 

ణుండు---నిరంతర = ఎడతెగని, చి క్తవిశ్రాంతి _ దితోపరతి యనెడు, 

జర 4 ఆయనుండు =శేన్ద నుయిన స్థానము గలవాడును - చి త్రీవి శాంతి 

యందే యెడ తెగక యంంచువా6 డనుట, విషయ + ఆస క్తి వివర్జితుండు = 

ఇం దియభేగములందలి ఆసక్తిని విడిచినవాండును (పబ స్తుండు 
ప్రబల = బలిష్టమైన, (ప్రారబ్ధ = (పారబ్ధకర్మా మలక, అధీన = లోనయిన 

శరీర చేస్టుండును = దేనావ్యాపారేములు గలవాడును, ని శ్చేస్టుండును = 

జక పనియు లేనిధాండును - తనంత నొక పనియును జేయనివాం డనుటగీ 

అంతన్సుఖుందును = (పత్యశాత్చుండగు తనయందే సుఖము గలిగయుండు' 

' వోభడును. అంతిరారామండు = తనయందే రమించుచుండువా౭డును, 
సషస్రంరేశ్షప్రకా కండు = తనయందే _ప్రకాశించుచుండువా(ఢును-_ త్న (పకా 
Hed 

శమన జజటం ఖర్యం జనుట, అఆత్మరతుండును = తెనయందే రమించు 



పద్య-౧౭౮.] టీ కాతాత్పర్యవి'కేహర్థసహితము, ర్ల 

చాందును, ఆత్ముళ్ళష్తుందును = తేనవలన'సే కనిప తెందువాయన్కు ఆక 

సంతుష్టుండు, = తనవలననే నంతోషించువోంయను కూకీకృళ భక 

శ్రియుండు = దూరముగా చేయటుడీన పాపకృళ్యములు గలవాలకుత్యు. 

(వళాంత మాననుండు - మిక్కిలి శాంళమైన మనస్సు కలవాండు,. బజీక్ 2 

ఇందియుందు = జయింప(బడీన ఇం దియములు గలవాడు కృతక్ళత్వుళ 

డు = కృత్యమలను చేసి తీర్చినవాండు ం' కృతార్థం డనుట్క, (పళ్ల 

అ|పౌప్త విహీనుండు ఆ దొరకినదానిని దొరకొనిదానిని లేలివాయకు = 

ఒకటి దొరకియున్నదనిగాని మజొక్కటి దొరకలేదనిగాని యెంచక 

శెంటిని సమయా దలంచువాం డనుట్క సర్వన్యనహార అశీతులకుకు ఆ 

సమస్తము లయిన చేహేం[దియ వ్యవహారఘులను గాని. బేక్ శుటవటు 

శామరంగాది లౌకిక నామములను గాని, కడచినవాయరును, అశరీరుండూను ఆ 

(ముదిమియును జూవును లేనందున) చేవాము శేనివాయును సర్వశీరీరష్థుం 

డును=సమ స్తమలయిన దేవాయులం దుందువాడును,. నీరిల్య డియుండుళుఆ 

ఇం దియములు లేనివాడును - శ స్దాదివి మయ నరిగము శేనివాం చమక్కు 

సర్వ + ఇందియ్యదస్ట్రయున్ = అన్ని యిర(దియముల (వ్యాషారయుల్ళన 

జూచువాండును, అహెణుండును =' (ఆలి దవ్చీ మొదలసనవి 

లేమిచ్చ్రే (పాణమలు "లేనివాండును, “సర్వాణి (వేరపండు ఆ సమ స్మ 

జంతువులను వాని వాని ధర్మమలయంచు వర్తించునట్లు పరికొలు 

వాడును, సశ్వేం,..కండు = సమస్తము లయిన యిళ్యదియములమయక సు. 

(వెలుపలి వ్యాపారములు ఉడుగుటనలని నుఖమును ఆకుభపించి మొజూలన 

“డును, విచేకవ్భాల్. సంగుండును = వివేకముతోం గూడిన అంరఃకర 

(ముతోడి. కూడిక గలవాండును.. నిక్య + అనంగుండును ఆ ఎప్పుడును 

సంగము లేనివాండును,, (ప్రజ్ఞా... యుండు ప్రక్ట = తెలివి (స్థానమున 

అనెడి, (పొథసఖీ = (పోడ యగు ఇెలిమిక త్రెయక్యుు సహాయుండు ఆ 

తోడ్పాటు గలవాడును, అనహాయుండును= ఇతరుల తోజ్చాటును జేకి 



930 నీతారానాంజశేయనంవాదము [అఆశ్వా-3, 

ఇందియములకును, గుణ = సణయులకున్కు అతికి కండును = ;, మోలీనవా6 

డును - వానికెల్ల విలక్షణుం డనుల్కు చేవ... లుండు_దేవశా ఇ చేవరల 

చేత - (బ్రహ్మాదుల చేత ననుట్క స్పృవాణీయ = కోరందగిన్స శీలుండు = 

శీలము గలవాలయను, నానా... క్రండునాచా = అగోకముశై న, 

పాశ = పాళములచేక_బంథ యుల"చేగ ననుట్క వినీర్ను కండు = విడిన 

డినవాయడును రాజి...రుండురాజన తామస = రజోగుణ తమోగుణ 

ములు గల వస్తు = పదార్థములయొక్కు, చేదా = అనుభ వమునక్స, 

దూరుండును=దవ్వయినవాందంను రాజస తాను సాజోరాదులను అను 

భవింపనివా డనుట, pf సా ag (దుండు--సా త్రీ పకన స్వ సునేవా = 

స _త్లృగుణయు గల యాహోరన స్పువ్షలను "సేవించుటవేత్క విజిత = గాలువం 

బడీన, నిదుండును = నిదుర గలవాండుసుు - సా _్రి కాహోర ముల భుజం 

చువాండు ననుట, 

అకియాళ్న వూజాపరుండు - అకీయా = క్రియాకూన్య మున! 

ఆళ్ళ = పర్య బహ్మామున్కు పూజా = పూజించుటయందుు పరుండు = 

సక్తి గలవాడు  మానసికపూజూసరుం డనుట, మానజపహరాయణుండు - 

మాన = మౌనరూప మైన - పరావ్యాగూపమైన దనుట్క జప = జపమే, 

పరాయణుండు = (శేస్టమయిన స్థానముగా, గలవాండు - దానినే ముఖ్య 

స “కట్యామ్లు లన ణాత్వుస్ల తీక్లయాక్ష విదాహినః | అపహారా రాజ 

స స్యేష్టాః దుఃఖకో కాముయ[ పడా, యాతభామం గతేరనం సూతి పర 

షితం చ యత్ | ఉచ్చిష్ట మవీచాష_ మేధ్యం భోజనం రో 

అను గీళశావవనముచే రాజస తామ సాహారములను చెలియునది. 

గ “ఆయు నృత్త బలారోగ్య నుఖ పీతి వివర్థకాః | రస్యాస్స్ని 

"జీ ఛౌ వాద్యా, ఆహారాః సా శ్ర ప్రక దీయా॥ అని సౌత్తీ కావోర , 

కణం గీతీయందు? (ట్రకిపాదతములు, 



పద్య-౧౬.] టీకా తాత్పర్యవి కేషార్థనహితము, తత్ర 

ముగా అ్యశ్రయించినవాం డనుట్క ఆచింత్య 'ధ్యాననిష్టుండు = జాని జ 

చింతీంప శక్షముగాని పర బవ్మాయరొక్క, ధ్యాన ఆ ధ్యాననునందు 

నిస్టుండు జ నెలకొన్న వాందున్ను అనిచ్చా సుఖలేల్సరుండు = ఇచ్చకశు 

సుఖమునకు ఆన క్షయ శానివాండును _ విచ్చలవిడిగా సుఖములందు న క్స్ఉ 

పనివా(డును - అనిచ్చ్భాసుఖతత్పరుం డను పాఠమున - కోరకయే వచ్చుతుఖ 

ములం దానస్సుం డయినవాం డనుట్క విశ్వనంద్యుండు = సకలజినుల జే 

వూజింపందగినవాండూ లేక, విశ్వ = (“అను పవేశాచావేశా సవా ద్విక్య 

ఇతీరిత?” అన్నట్లు) విశ్వుం డగుపర్యబవ్మామే వంవ్యముగా గలవాడు - 

పరబవ్మామునే పూజించుచుండువాం డనుట్కు యగోచ్వా సంపాక 

శీలుండు = ఇష్టమచొష్పున సంపాగమునందు వర్ణించు న్ప పాకము ౫౮ 

వాండు - సంసారము తేన యిచ్చ్నకు లోశయి యుండువాడు *ంన్మి సంసా 

/ రమునకుం దాను లోపడినవాయడు గాం డనుట - థీరుండు = ైఠర్యమయు 
గలవాడు - నిర్వికారు: డనుట - లేక (బహ్మమా నే ననెడి యర్భ మందు 

దిటవు గలవాడు, దాంతుండు = బహీిరిందియయల నిగహీంచినవా€ 

డును, నిత్యపబుద్ధ చిక్తుండు ఆ ఎప్పుడును ప్రబోధము. నొంతి 

యుండుదునన్సు గలవాండు, స్వాల్మసమాధి నిష్టుండు జ తేన (ల్యే 

గాళ్ళ న్వరూపముయుక్క..  సమాధియందు. - షర బ్రహ్మాశారబ్భ శీ 

యందు, శెలకొన్న వాదు, "కావున నే జగదిర్య్యదజాల (దష్టయాళ గా 

జగ _్రేనెడి ఇం దేజాలమనకో సాత్నీయును, (్రహ్మనమాధినిష్టు గలు 

రగా నే జగ త్తి్యదజాలమునలె వి.థ్యగాం దోచు చుండు ననియు 

సని నూరళ సాక్నీయై చూచుచుండువా. డనియు భావమా, (ప్రాస, + 

“స్గుంతునుగ్రా ప్త ప ఆ పౌందంబడిన్న అశేష = సకలమైన, విశేన ఆ 

En hf న్ 

బృస్ట్రము లయిన - అనితర సామాన్యము అయిన వనుట్కు పుకుశార్ధుం 

వ జ = పురుషార్థములు గలచాయడున్కు త్యక్త అశేష విశేష చుఃఖుం 

డును = విడువ (బడిన సకలమైనవియు అధికము లయినపియు నగు దుఃఖ 
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ములు గలవాయశును, అధిగత సరమ స్వాస్థ్యుండును = పొందంబడిన 

ఊక్కృస్టమగు స్వస్థత గలవాయడును, సంగృహీత చిత్తుండును = సంక 

హింపలఒ “న - సంకుచితమై అడంపంబడిన - మనస్సు గలవాడును. మనో 

ముయనుగు బహీరంతః పపంచ మెల్ల నళించినవా. డనుట, మిశ వాక్యం 

డును = కొలందిమాటలు గలవాడును, పరనుకారుణికుండును = మిక్కిలి 

దయ గలవాడును, నర్వభూత మ్మికుండు = సకల ప్రాణులకు న్నేహి 

తుడు పేళశ ,రుండు--పేశల = మెత్తని ఆచార = నడవడిచేత, మధు. 

గుండును = ఇం పయినచవాందును, 

పాణిప్యాత నిపతిశమ్మాత్ర అశనుండు = చేయి అనెడు ఖికూ 

ప్మాతమున( బడినంతేమాతమె ఆహారము గలవాడును - మితాసారి 

యనుట, యాగారూథుండును = యోగమును చక్కా బూనియున్న 

వాడును తితితుండును = ద్వంద్వములను సహించువాండున్సు పరమ 

ఏశాంతికందును = ఉత్కృష్టమైన ఐకాంతికధర్శము గలవాండు - లేక 

మిక్కి_లియం విజనస్థలమం౦దు వాసము చేయువాండును, నిష్య్మ_ళంకుండుజు 

శాలున్యము లేనివాడు = కపటము లేనిచాం డనుట్క నిస్సహురిడును= 

ఆళ లేనివాండును, (పార... న్యుండు - (పారస్థ జు (పారబ్ధమువలన 

పౌప్త = కలిగినట్టి, దేవా ఇందియ అది = చేవాములు ఇంద్రియములు 

మొదలయినవానియుక్క_ వ్యాపారరూపము అయిన, ప్రుణ్యపౌాస, క్రియా= 

వుణ్యపాప కార్యముల యొక్క, కర్తృత్వ అభిమాన పూర్వక = నేనే 

కర్తను భోక్త నని తీప్పందలంచుట మున్నుణా గలిగిన, సుఖవికాస 

ముఖము సౌంఫును, దైన్య = దీనత్వమును, కూన్యుండును = లేనివాండును 

(వుణ్యషాపకార్యములు -పారోబ్ధమవలన గలిగిన దేవాదుల వ్యాపారము 

, కాని యాళ్మని గావు. ఇది తెలియక యా వ్యాపారములు తానే చేనీనట్న 

,శ్రఅలచి యా పుణ్యమలనలన ముఖవీకాసమును పాపములవలన దీనత్వమున / 

భహ్లాధండు, పొందుచుండును. ఇట "చెప్పంబడుచున్న ఆత్మజ్ఞూనిరూూ యట్టి 
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కర్గత్వాభిమానమయు లేనినాండు గనుక, చానినలన a 
దివర్వము శాన లేకుండు నని భావము. ఇల్లి అస an | ప వన్య కట 
బట్ట సదా_పనన్న చిత్తుండును = ష్లుప్వను నిర్మలమైన చొర క ట్ర 

వాడును, వికనిత ముఖుండును జ విరిసిన మొగను గలవాడును, దుష్టకిస్ట 
జన సంగదూరుండును = దుష్టులతో డియు సజ్జనుల లోడి యు పారు లేని 
వాడును సాధువిద్వజ్ఞన సంగుండు = సక్చురువు లగు పండితుల తోసి 
గలవాడును, సర్వపదార్థ ఉ పేమెబుర్ధి యా కండు = సమ ప్తవళ్యవ్పలి 

యందు (అక్కాజ లేదను) నిరసనబుస్థి గలవాడును, కళల అవశేభ 

(కియాదూరుండు = మేలుషనులకును కీదుపనులకును (రెంటికిర) ద వ్వ వజన 
వాడును వేచా,, ఖ్యుండు .--వేదాంక కా స్త్వివిచార = కేదాధథ 

శాస్త్ర) మనెడి ఘోీరదావ అనల = భయంకరమయిన కాకృచ్చు తేక, 
భన్నీకృత = నీణు గావింధపయిడీను సర్వో = సకలము వేడ శాస్తి 

ఆగమ ఆ నాలుగు వేద్వములును అజు శా స్త్రిమళును (శామిశయు మొదలు 
-వాతూలమునఅకేల గల) ఇరువది యెనిమిది ఆగమములున్ను పురాణ = తము 

చెనిమినె పురాణములున్సు గురు = వీనినెల్ల నుపదేశింకెకి ఆచాక్యుజను 

ఈశ్వర = గుభాపదేశయుణే తెలియంబడు ఈళ్వరుండును, విధి = అంద 

విధింపంబడిన కర్భుయులును, (పతిషేథ = నవీ ధింపంబడిక కర్మ యులను 

ఆది = మొనలయినవానియొక్మ, వాననా ఆ నంస్కారము అవెజి, ఆక్ 

ణ్యుతిడును = ఆడవి గలవాడును - వేదాంగ కా స్ట్రవిచార- కేక. 2 

i ంతయు నఖండర హాక[బవ్యాం బని తెలియంగా వాసన లెల్ల సకాల యా 

క్రీెంచు నని భావము. అవ్య కృలింగుండును = తెలియంబడని చేహోడి చెప్మా 

(ములు గలవాడును - వాం డీట్టివాం డని గుటుకు తెలియంబడ డట, 

ఎట్ట క ఆచారుండును = తెలియయణడని నడవడి గలవాండుక్కు. ఏకళారి 

యున్ = ఒంటరిగ డిరుగువాయడును, అనికేతనుండు = ఇల్లు కని 

వాగుకు, గిరిగుహావివారుండు = కొండల్లగువాలయందు. |దిమ్మకువా౭౫, 
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మృత్యు భయవివర్శి తుండు = నేరణభయమును వీడినవాయడు, సరలోళ 

భయ విరహితుండు = స్వర్ణాదులైన పరలోకములనలని భయమును లేని 

వాండు, నిర్వా ద్రజిశాంత ఆక్షషండు = నెపను లేని _ అనలా ఒక కారో 

ణయునుబట్టి కాక తనంతట నే నైజమగ౫ా సిద్ధించిన - శాంతమే (కద్ధ 

సత్త్వవృ త్రియే) స్వరూపముగా. గలవాడు, బంధమోనతు నిరాకాంతుం 

డు = కర్ముములకు కష్టునడుటయందును వానినుండి విడివడుటయందును 

కోరిక లేనినాం డనుట - అందులకై [(పయత్నము చేయవలసినది తనకు 

లేనందున దానికై యక్క_అ లేనిచాండనుట - లేక, బంధ = ఈ ఆరో 

మందును, మోక్ష అపవాదనమందును, నిరాకాంతుండును = కోరిక 

'లేశనాండును సర్వా టు నెలాసర్వ అతీక సమస్తమును గడచి 

నదియు - [పపంచమునకు విలకుణమైనదియ ననుట సర్వ పరిపూర్ణ = 

అంకేటను నిండియున్నదియు, అ్యపతిద్వంద్వ = సాటి శేనిడియు, (బవ్నా 

చైతన్య = వైతన్యన్వరూపమగు పర బవ్మాయుయొుక్కు, (ప్రకాశ స్వరూప 

మ్మాతుండు నై = శతేబకే రూపముగా. గల సాడు మె (గ్రకాళించున్ = 

'వెలుంగును. నుతీయాూను. 

క, శాంతి వరకావుభేనును 

సంతోవషమె కల్పలత విగషయవిరతి _యగున్ 

జింకానుణి యని నెమ్మది 

జింతించునతండు నుఖముం $ చెందు బుశేం[చా ! ౧౭౫ 

ఈ ఒక రజ్జువును జూచి పా మనుట ఆరోహము,. పాము గా 

'రజ్జావే యనుట అపవాదము. అన్తే దేశోదులె నే ననుట ఆరోపమ. అ! 

చేను గా దనుట అపవాదము. కనుక్క నీ రెండును లేనివాం డని బంధ 

మామశత్దార్ణమలను దెలియునది, 
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ట్, బుభేందా = పండితో త్తమా కాంతి = చీతోపరమును, వేర 

కామధేనువు = క్ట మైన కామ ధేనువువంటేది - కోరిన వరుల సొద్చు 

"నది యనుట, నంకోషయే, కల్పలతే 

విరతి 

= కల్పవ్చక్షమువంటిగ విషయ 

= శబ్ణాది విషయములందలి ఉఊకుగుట, చింబామణీ = జేవరగ్ను నూ 

వంటిదె అగును అని, నెమ్మగిన్ = మనస్సునందు, చింతించునతంయ = 

తలంచెడిపరుషుండు,. సుఖుమం జెందున్ ద మోమొనందము ను పొందును 

కామధేనువును కల్చ్పలతయు. చింశామణియును. గోరినవరాఐ లొనంగు 

నవిగాః చెలియునది, 

తా, నుగమము, 

శే, పరమతృష్ణను భయదవై శతరణి గాంగ 
గామమును ఘోరతరనరశకంబు: గాంగ 

దారుణ[కోధమును దండకథరునిం గాంగం 

జూచునాతండు నిర్వాణశేసుఖము నొందు, ౧౮ 

టీ, పరమకృస్థన్ = మిక్కుటమైన ఆశను భయదవైతరణీ “కాం 

గన్ = భయంకరమైన నరోకలోకయనందలి వై కరణీనదిని గాను కామ 

మున్ = వివరవాన క్తిని ఘాోేరతరనరకంబు కాల్ = మతీంక్ భయం 

కరమగు నరకముశాను, చారుణ్యకోధమును = వేం్యడమయిన కోపమును 

దండధరునిం శాలన్ = యమునిం గాలన్కు చూచునాతండు = కను6 

OE 

గొనునట్టి మనుష్యుండు, నిర్వాణ సుఖమ.న్ ఇ మోతానందమును, ఒందును= 

“పొందును వైతరణి నరకము యముడు నిడి యీ మూడును భయం 

(ీశరయాతనాపాదకము అని తెలియునది. 

తౌ. నుగమము. రాద 

సీ తతవియన్నీలవిశతానభూమీత మగ్ని 

రవిచందదీపపిశరాజితంబు 
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నతులభూచ। కసిం$హాననాలంకృతం 

బనిలవ్యజనమరు$ద్యా ిసితేంబు 

ధనిక సేవక సేవితం ఖై తనర్చు జ 
గత్పురంబున వవేశక పకాళ 

మా నేం దియతురంగ $ మానస పగహా 

బుద్ధిసౌరధియు _కృళపురుశరీర 

"తే, మంజులగధాధిరూఢుం డై $ మహినుతోడ 

నమరు(పజ్ఞాంగనాయు క $ డగుచు నిత్య 

విభవుం జై సర్వజనము సేశవించుచుండ 

రాజయోగీశరుం డలగరారు ననఘు. ౧౮౧ 

టీ. అనఘ = పాపరహితుండా - ఆంజనేయా, తత . షితయ-- ' 

తత్ ఇ వ్యా ప్త్రమయిన, వియత్ = అకాశ మనెడి నీలవితాన = నల్లని 

మేలుకట్టు చేత, భూసీతము = అలంకృత మైనదియును, అగ్నిరవిచంద 

టీప విరాజితంబు = అన్ని నూర్యుండు చందు డనెడు దీపముల చేశ 

(బకాళించుచున్నదియును, అళుల,.,కృతంబు - అతుల = సాటీలేని, 

భూచ్యక ఆ భూమండలమ'నెడు నింహానన = గగ్గియ చేత, అలంకృతంబు= 

అలంకరింపంబడినషయు, అని.. తంబు-అనిల = వాయువ శెడు, వ్యజన = 

విసనకజ్ఞయొక్క_, భురుత్ = గాలిచేత, వ్యాపితంబు = పర్వినడియును, 

భనిక సేవక "నేవితంబు = ధనవంతు లనెడు బంట్లచేక కొలునయడుచున్న 

డియు, వి తనర్ను జగత్పురంబునక = ఒస్పుచుండెడులోక మనెడు వాళ 

పట్టణమందు, రాజయోగీళ్య రుండు= ముటిఠరాజయోగి మైనవాండ్కు వివే 

గ రూఢు6 _డ---వి వేక = తెలి విచేక, (పకాశమాన = వెలుగుచున్న, ఇం 

(య ఇ పది యిం[దియమ లనెడి తురంగ = గుజ్జములకోడ, మానస 

Hi = కనను అ అను పగ్గమతోడ; బుద్ధిసార దియు క్ష = బుద్ధి యనెడి 
ly న. 

stag: .. an 0 4 ॥ 
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'సారథితోం గూడిన, పురుకరీర=స్థూలశరీర మవెడీ, మంజాలర థాధికా గం? 

(డై = సొగసైన లే నెక్కినవాలడ్రై. మహీమతోడళలా ఎ పీకమితోడు 
| స 'అమరు (పజ్ఞా+అంగనాయు క్రుండైజజప్పూచున్న అపరోతజ్ఞాన మెడ్ క్రీ 
తోడం గూడీనవా౯ర్రై నిత్యవిళ్ళవులడె = (దివం బాడీ ఖాక్య్ళక మైన 

వైభవము గలవాడై, నర్యజినము, సేవించుచుండక, అలరారుక్ = ఒప్పు 

చుండును 

తా ఈ జగ త్రొకపట్టణము, దీనికి పయిని గట్టిన నల్లఏ హటుపయిన 

"మేలుకట్టు ఆకాశము, అగ్నియును నూర్యుంయను చం దుడును అందు 

'వేలుంగుచున్న దీపములు, భూమండలమ ఒక నీంహాననయు, పాయువు విసన 

శజ్దగాలి ధననంకులు బంట్లు, ఇందు రాజయోగి యను సెక రాజా, పటే 

యు క్షములయిన యిర్మ దియము ల నెడిగుజ్జ ములను బూన్చినదియు మన స్ప 

చెడి పగ్గము గలదియు బుద్ధియనెడి సౌరథితోం గూడివదియు నగు 

[దేవా నునెడి రథము నెక్కి. అపరోత ప్రజ్ఞ యనెడి కాంకతోల గూడి 

(అహోత్శకత్వ మనెడి శాళ్యతవై భవముతో (పకాశించుదుండును ౧౮౦ 

మ. అనవేకుం డసనూనుండై ధనికదీశనాలాపముల్ వీనులన్" 

వినకే కర శరచేవావేష్టల న నొగిన్ $ వీమీంపకే నిత్యముక 

దనుః దాం జూచుచు బావనాత్శక నుతీశర్ధ శేణి నత్యంతపా 

వనముంగానొనరించుచుం జెలంగుజీ$వన్ము కు ేకండానందులై. = 

_ టీ, జీవన్ను కండు, ఆనందు(గడై = (బ్రహ్మానందము గలవాలడ్రై అన 

ప్రకంండు = ఇవాపరసు ఖములంచు!  నోంక శేనివాండ్సు అనమానుల దై ఆ 

స్టో శేనివాం చై, ధనికదీన + ఆలాపముల్ = భననంతులయొక యు 

ఖిదలయొక్కయు పలుకులను, వినులక్ ఆ ఇవులచేక, వినెకే = వినకయే, 

శోర్శర దేవాచేస్టలన్ = కర్మములందు నిష్ట గలవారియొక కరీరవాస్ట 

ఫూరములను - అనలా వారి జాహ్యాఛ్యంకర శావస్నాన సంధ్యానుస్టానే 
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జప ఠప వైశ్వదేవ స్వాధ్యాయ యజ్ఞాదులను, ఒగిక = (కనుమగ్యా 

వీకీంపశే = చూడకయే, నిత్యమున్ , తను ఆను చూచుచుక్ = తన 

(పత్యక్స్వ్వరూపమును తానేయని చూచుచు, పావనాల్నక సుతీర్ధకేణి౯ అ 

పవి(తత్వమే స్వరాపముగా6 గల గొప్ప గంగాది తీర్ణముల సమాహమును_ 

(లేక ఇడా పింగళ నుషుమ్నాదులగు నాడు లనెడు తీర్థములును) అత్యంత 

పౌవనము-గాక్ = మిక్కిలిపవిత మైనదిగా ఒనరించుచుక = చేయుచు 

జొలంగును = వర్తించుచుండును - ఆనదులందు స్నానముచేసి వానిని పవి 

లేములు గావించుచుండు ననుట, పవ్యితేము లగు గంగాదిపుణ్య తీర్థ మలను 

గూడ బవిత్రయు గావించునట్టి (ప్రభా వనంపన్నుం డగు నని భావము, 
i 

తా. జీవన్ను క్ష చనవాడు (్రహ్మానందమునం బొకుశచుండును 

గనుక, నివబాపర్నుఖములం దేశ 'లేక ధనికులు మొదలగువారి మూటలను 

వినక, కర్మవిస్టుల వ్యాపార మును జూడక తన్ను. దానే (బ్రవ్మామాలి 

జఆాచుకొనుచు తీర్ణయ్యాతెలు శేయుచుం వావననము లయిన నంగాదిపుణక్టీ 

తీర్థములను స్నానముశేత నత్యంతపావనములు గావించుచు6 (వర్తించు 

చుండును, ౧౮౨ 

సీ, ఒకవేళం దనయందు $ సకల పపంచంబు 

కల్పితం బని యెంచి శ కాంచి నవ్వు 

నొకవేళ సర్వభూ$తోపాధి తుదియందు 

దనుం జూచి మిగుల సంఫతసము6 బెందు 

నొకవేళ చేవహాదు $ లొప్పుగా విహరింప 

సర్భసాతీ నటంచు $ సం భమించు 

నొకవేళ నన్య మింగ చుక లీ దొకండ నే 

నని నిర్వికల్పసశేమాధి నొందు 
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శే, నతులవై రాగ్యబోధోపశేరతులు గలుగు 
నతనిమహిమలు గణుతించి శే యభినుత్రింప 
హరిహరహీరణ్యగర్లు ల$ వైనం దరమె" 
యపరిమితసద్దుణని కాయ! ఫే యాంజనేయ ! యూత 

టీ అపరిమిలే,. నికాయ = మితి లేని ముంచిగుణయుల సనమయావామయు 
గలవాండ్యా ఆంజనేయా ఒక వేళన్, తనయందుక్ = తనయంటే, సకల 

(పపంచంబు, కల్పీతంబని = కల్సింపంబడినదని, ఎంచి జ తలంచి, కాంచిజు 

చూచ్చి నవ్వును ఒకవేళక్, సర్వభూత ఉపాధి తతియందుక్ = 

సమ _స్తభూలతమ.లమయ మైన ఉహిధు లగు (వ్యష్టి సమష్టి స్ధూల నూక 

కారణ ముహాశారణ శరీరమలయొక్క) సమూవామునంద్యు లెనుక్- ఆ కండి 

యున్న తన్ను చూచ్చి మిగులక్క్ సంతనముకా ఒజందును = సంతోషీం 

చును ఒకవేళ దేహాదులు = శరీరము మొదలయినవి, జప్వుగాక్ ఆ 

"చక్ళొ_౯గా, వీవారింపక్ = తమతమ చ్యాపారములందు నక్తింపలా, స్య 

సాతీని అటంచుక్ = వీని నన్నిటిని ఊరక చూచువాండను మామే కాని 

ఇవేయువాండను గాను, అటంచుక, నం్యభమించుక్ = ఉబ్బును, ఒకవేళ”, 

అన్యము = తేనకంటె వేజయినది ఒకండు ఇంచుక = వేటోొక్క_టి కోండి 

మైనను, లేదు ఒకండ "నేనని = సర్వమాను నేనొక్కండ నే యని, * నిక్వి 

కల్చ్బసమాధిక = నిర్వికల్పనిస్టను, ఒందును = పొందియుండును. అకులు 

వై రాగ్యబోధ ఉపరతులు = సౌటిలీని వైరాగ్యమును బోధమును ఊపరతి 

నిన, కలుగునతని మహిమలు = కలిగినట్టి మనుజుని మవా_క్రేంలు గణ 

భంచి = లెక్కించి, అభ్గినుతింపక = పొగడుటకు, ఈ వారవారహిర ణ్య 

ఈ నిర్వికల్బనిస్ట్ర యనలగా, అ౦ళ॥ వూర్తో బహిః పూర్ణ పూర్ణకం 

ఛ ఇవాంబకే, అంఠళ్ళూన్యో ఒహీక్ళూన్యో శూన్యకుంఛ ఇనాంబకే! అను 

నటు ఈరీతిని భావన గలిగియుండుటయే నిక్వికల్సగివ్ప యని తెలియనడి. 
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గర్భులశైనక = నిమ శివ (బ్రహ్మల కయినను, తరమె జ శక్యోమా? 

శక్యము గా దనుట. 

తా, వైరాగ్యమును బోధయును ఉపరతియం6 గల (్రవ్మష్టుల 

డొకవేళ (పసంచము తనయందు. గల్సితమైనదే కాని నిజయ కాదనియు 

ఒకప్పుడు ము సృమరైన 'దేవూములందు6 దాను వ్యాపించి యుండునట్టును 

ఒకప్పుడు డేహేం(దియములు తమతమ వ్యాపారములు చేయుచున్నవి 

గాని యందులకు నేను వట్టిసాత్నీ నే యనుకొనుచును, ఒకప్పుడు "నేనుదప్ప 

మశియిక్క_టియం లేదని నిక్వికల్పనిష్థ నొందుచును నుండును. అతనిమవా 

_క్తే ప్ట్రయలు (ఆయా రుల కయినను వర్ణింప నలవి గావు. ౧౮౩ 

నీ తనపాదధూళి సోతకినం జరాచరము ల 

త్యంత పావనము లై 4 యలరుచుండం 

దనదునెమేేను సంశేదర్శించి జనములు 

నిష్పాపు లై కడ $ నెబియుచుండ( 

దను నిరంతర ముపాశసనము చేయుముహోత్సు 
లతుల్మితై శ్వర్యంబు శ ననుభవింపం 

దనయను[గహము నొం$దినభ కులకు ముక్తి 

కరతలాములకంబుశకరణిం దోంపం 

శే, దనదువంశ్యులు ముయ్యేడుగతరనునారు 
స్వర్గమున దివ్వనుఖ "మొండి $ సంతసింప 

నార్వులు నుతింపం (దిభువనాశచార్వ్యుం డగుచు 
నెలమి విహరించు రాజ కళాశగీశ్యురుండు. ౧౮ 

టీ రాజయోగీశ్వరుండు= మేటి రాజయోగి మైనవాండు, తనపాద 

ధూళి = ళన యకుగుఖ దుమ్ము, సోశీనక = తసలలాశే ) చరాచరములు= 

క్టోగకుస్థానరమల, అక్యంకపఫావనము లై అ మిక్కిలి పవ్మితముల్రై అల 
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రుచుండక్. = ఒప్వుచుండలగా, తనదు నమ్మను ఇ లేన జేవాయును, సండ 

శృించి జ చూచ్చి జనయలు, నిష్పాఫ్రులై = పాపము లేనిలారై + కడ 
Ms దే 

మిక్కిలి, నెజయుచుండక = పర్యుచుండయా కనుక నిరంకకయ = 

ఎడతెగక, ఉఆపాననమ చేయు మవాల్ళులు = అకాధించు మటాన్ యులు 

అతులిత ఐశ్వర్యంబులు = నరిలేని సంపదలను, అనుఖవింపక్ జ పొందు 

చుండంయాను, రన యను గ వాయ్ = తేనే కృపను, ఒందినే భ కులుకు 

పొందిన భక్త లగువారికి మ క్తి, కరతల ఆమలకంబు కరణి = అరచేతి 

ఉఊసికకకాయనలె - అరచేతియందలి కేటనీటినలె ననియు నస్ధాంతరమ్ము 
తోంపక్ = కనయడుచుండంగా, లేనరు నంక్యులుజాకన వంశమువం బుట్టిన 

చారు ముయ్యేడుతరమువారు = ఇరువదియొక్కపరంపరవార్కు. స్వరము 

నక = జేవలోళనుందు, దిన్యనుఖము = డివ్యముయిన భోగము, కింది ఆ 

“పోంది, సంతనింపక్ష్ = సంతోషించుచుండంగా, ఆర్యులు = “పెర్గలు = 

(బవ్మావిదు లనుటి, నుతింపక్ =పొగడుచుండంగ్యా (తిభునన అభార్యుం 

డగుచుకా = మూండులోకములవా!కి - అనంగా చేనమనుమ్యోనుర నమా 

వామునకు - క్షానోపదేస్ట యె, ఎలమిక్ = సంత్రోవయుతోడ, వివారిం 

చును = నంచరించుచుండును, 

రాజయోగి శేషుడు తన పాదధూళి సోతలయానే స్థావరజంగమరు 

'లెల్లను బవితేము అగుచుండంగా, తన యాకారయును దర్శింపంా నే ఆను 

లెల్లం నాపములను దిగవిడునలగా తన్ను నెడతెగక చేవించువారు మా 

రకాల ననుభవించుచుండల, తౌ నను గహీంచిన భక్తులకో ముక్తీ 

హీళ్యంతనుఖ మై యొప్పంగా, తేనవంశేమున( బుట్టిన యిరువ గియిక్క..కర 

కలవారు న్వర్శయనం బరమసుఖ మొంది శేబచుండయా పెద్ద లెల్ల బోగ 

డుచుండంగా ముల్లోకములకు శాశార్యు డై సంతోహన్తున వివారించు. 

చుండును. ౧లాక 
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వ, అట్టి జీవను ర కండు (పారబ భోగావసాననమయంబున జలం' 

బున జలంబు శీరంబున శీరంబు ఘృతంబున ఘృతంబు 

చేజంబునం చేజం బాకాశంబున నాకాళశంబు పొందిన; 

చందంబున, భూత కార్యంబు లైన చతుర్వింశ తిత త్త (౦బు 

లాయాకారణంబుల6 గలయుచుండంగా వానితో దాదా 

త్మ కంబు లేమించజేసి తవుంబు చేజంబు గాక కేవలంబు 

తతంబు స్తీమికంబు గంభీరం బనాఖ్యం బనభివ్య క్తం బవా 

చ్యం బచింత్యంబు నిర్లుణాంబు నిరికల్పంబు నిష్ప్రపంచా 

నందమూ( తంబు సర్వళూన్యంబు సనాతనం బ(పమేయం 

చాదిమభ్యాంతవిరహితం  బపర్యంతంబు హేతుదృష్టాంత 
వివర్ణి తంబు సర్వాధిష్టానం బీశ్వ రావ్యా కృత హిరణ్యగర్భ 
విరాట్పాాజ్ఞతెజస విశ్వరూప చిత్ప్రతిబింబ (సకాశ భూ 

తంబు బింబ్యపతివింబ భావకల్పనా విరహీతంబు పరిపూ, 

ర్హంబు నైన పరనుమోతుస్వరూపంబునం బొందు సంజే 

హంబు లేదు. నీ విప్పు డట్టి మోతన్వరూపమా[తుండవు 
గావే యని యానతిచ్చి వెండియు ని ట్లనిమె, ౧౮౫ 

టీ. అట్టి జీవన్ము క్తంద్కు (పారజ్ఞ భోగ అవసానసమయంబునక్ = 

(పారజ్ధకర్శుము ననుభవించుట యొక్క. కడపటికాలమునందు - ఆ కర్మము 

ననుభవించి మగియలగా నే యనుట్క జలంబునక్ జలంబు = నీటియం 

నీరును, త&ీరంబునక్ శీరంబు = పాలయందు పాలును, wae 

మృులేంబు = చేతియందు చేయును లేజంబునక్ లేజంబును, ఆకాళంబ్లో 

నందు ఆకాశంబును పొందినచందంబునక = బేరినవిధమును భూతకా 

, శ్యంబులు = పంచే భూతములయొక్క_ కార్యములు ఐన, చతుర్వింశతి 

2, సహక ్టంబులు, = ఉకువదినాఆగు త క్త కములు, ఆయాకారణంబులక్ ౫ 
నునన | గ గి 

స్ తోట సల గ్లో 
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~~ ఆయా హేతువులచేళ, కలయాచుండక్ = కూడుచుండల్యా 7. 

ఏీచేది చేనియందు! బు స్రైనో యది యరి దానియందుల సజయ 

చుండగా ననుట్స తాను వానితోక్ = ఆ కార్యకారణములతో, 

తాదాళ్మృసంబు చేమిండేసీ = ఐక్యము లేనందున - అవి తాను భావం 

డుటంబట్షి యనుట్క తమంబు = (వకృతియును, కేజబు గాక్ ౫ 

జ్ఞానము కాక్క శీవలంబు = ముఖ్య మైనదియు, రేకంబు = వ్యాపించి 

నదియు. స్తిమితంబు = నిశ్చలమైనధియు, నంకీరంబు = లోండీయినడ్ = 

మూల మెజుంగరానది యనుట ఆశాక్యిందు జ పీరు కేసిడియా, అవభ్సిన్య 

క్తంబు = కన్నులు మొదలగువానికి తేటపడనిదియున్ను ఆవాచ్యంటు జ 

పలుక నలవి గానిదియు  అచింక్యోంబు జరేలరిప శథము శానిడియు, నిర్జు 

ణంబు ఆ మూడు. గుణములును 'లేనిడియున్కు. నిర్వికల్చంది ఆ సంకళ్న 

| విశల్పసూన్య మయినదియున్సు నిన్వ్ర)సంచానందమ్మారంబు = జూడు 

| ఎమీణమైన (బ్రవ్మాముయొక్క_ సుఖమాప మైనదడియు, సర్వశకూన్యుంము = 

(పకృతి లేనిడియు, సచారనంబు = శాశ్వత మైనడియ, అపమేయంబు ఆ 

ఇంతింతేని కొలంది యిడశానిదియు ఆడి మధ్య ఆంతే రిహిరంఖుజజర్న్ చై 

శీతిలయములు కేనిది అపర్యంకేంబు = మేర మోతీనది, హద హ్టాంక్ 

వివర్ణికేంబు = హీతువుచేరను దృష్టైాంకము చేతను ఫీడినడియు, అనంగా 

అనుమాఎము'చేతేం బెలియిరాని దనుట్క సర్న + అధిష్టానం బా = నసర్వశతునకు 

ఆధారమైనదియు, ఈక్వ, భూతంబు--- ఈశ్వర జీవ = సమసి జ్య 

నీదములు గల యీశ్యర జీవుల యుపాధులవలనం గలిగిన, అవ్యాకృకు య 

కార ణ్యగర్భుండు విరాట్టు (పాజ్టాంయ తెజనుండు విశ్వరాఫుందు - అను 

నిరియొక్కొ-, చిక్ = క్షైూన్యప కాశమయుక క, ప్రతిబింబ = (పతిప్టలనశు 

నక్క, [పకాశభూతంబు = ఆధారమగు శతేజస్సయాప మయినది - డ్న 

“తే జస్సునందు౯ (బతిఫలించియొ యా అవ్యాకృళుండు మొదలగువారు 

తోంచుచుందు రని భావము, వింబ ప్రతిబింబ భెవకల్పనా విరహిశంబు. 
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బింబ = అధిస్టాన వస్తువును, (ప్రతిబింబ = దానివలన దోయచు నీడయును. ' 

అనెడు ఫావ = ఈ స్థీతియొక్క-, కల్ప గాక ల్పించుట, పరహ్ితంబు జో 

లేనిరియు - అనయా దనకోంతు వేఅయినది లేనిదనుట, పరిసూర్ణ్యంబు _ 

అంతట నిండీనదియు, ఐన్మ పరము మాత స్వరాూపంబునన్. = ఉఊళ్కాస్ట 

మగు మాూకుగతిని - విదేనాకైనల్యయును, పొందును, నందేనాంబు లేదు 

నీవు ఇప్పుడు, అక్ష మోక స్వరూపమ్మ్యాతుండను -గా వేఐ అక్టి యు క్రీ స్వరూఫుం 

డవు గానా అగుదు వనుట్క అని, ఆనతిచ్చి, మరలన్, ఇట్టనియెను ౧౮౫ 

శా, ఏవేళన్ భువి నెట్టివోట మటి యేశ$యే-బాధలం బొందుచున్ 

జీవన్ము కరడు "జేవామున్ విడిచినన్ కసిద్ధం బనాద్యంతమున్ 

భావాతీతము నిర్వికల్పము పర$(బహ్మోత్మకం జైన యా, 

'కైవల్యంబును బొందు సత్య ముసహం] కారాత్మత త్వా 

తాకా! ౧౮౬ 

టీ. అన... త్మీకా---అనవాం కార = అవావఖిమానములేని--అవాం 

పదవాచ్యార్థము గాని, త్త ఆక్మకా = తత్త్వం బగు పర్యబవ్మామె 

స్వరాపము"గా౬ గలచాయడా - అవాంపదమునకు అమ్మ్యుర్థ మగువాండా- 

యనుట, జీవన్ముక్తండు, భువిన్ = భూమియందు ఏీవేళన్ = ఏ సమ 

యమున్స ఎట్టిచోటక్ = ఏ స్థలమునందు, మత్కి ఏయే వాధలన్ = 

శ్థూలో పాధికి( గలిగాడి ఏయే పీడలను, పొందుచున్ = అనుభ వించుచుు 

జకేదామున్, విడీచినన్ = వదలికను సిస్టంబు = నిత్య మైనదియాను, అనా 

ధ్యంతమును ఆ మొదలు తుది లేనిదియంను, భావాతీక్రయ = భానమును 

మోజినధియాను నిర్వికల్పమును = వికల్పము లేనిదియును, పర ఒహ్మాక్ళ 

'క్టంబు = పరబ్రవ్మాన్వరూప మయినదియు, ఐన, ఆ కైదల్యంబును క 

శక $i క్షంకీణములు గళ్ల ఆ మోనేమున్కు పొందును సత్యము = నిజము. 
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శా. జీవన్ను కుం డగుచాయడ ఎట్టి వేళనుగాని యో చోటను శారి 

మొట్టి బాధలకు లోనయికాని జేవాయును వికిచినను నికి ఆద్యంక కహీశ్ర 
త్యాది లతమణములు గల పర(బవ్మాన్వయాప మైన మోకము కప్పక అఫించ్తు 

చున్నది యాకు 

వ, అని యుపబేళించి. 

టీ, సుగమము 

ఉత్సాహ. ఇదియె వేదశాస్త్ర సార $ మిది యనంత సౌఖ్యడం 

విదియె రాజయాగశా స్తై 4 మిదియె (్ర్రహ్మవిడ్య 5 జు 

ద డ్ధృదయ మిదియె దీని నిరత 4 మెన్వండేని భ ఖ్ కితో 

నేదమలాత్ముం డగుచు మిగుల శ జదుప పినిన (వానీనక్, 

టీ, ఇదియె = ఇప్పుడు నీ కుపదేశించిన వినయమే, వేదళా స్లో 

సారము = చేదయులయొక్క_యు కా స్త్రయలయొక యా పాశ మనని, 

.ఇది = ఇదియె, అనంత సౌఖ్యదంబు = మితిలేనినుఖమా నిచ్చువది - (బ్రహ్మా 

నందము నొసంగునది, ఇధియె, రాజయోగళా స్తుమ్ము ఇడయొ Cp 

విద్య = ఆత్మజ్ఞానము, ఇదియె, మఠ్ వృడయము = నా కౌక్పర్యయ్యు 

దీనిని, నిరతేము = ఎల్లప్పుడు, ఎవ్వంటేనిక్. అ ఏప్రురుమం చైను భక్షి 

త్రోళా, సదమల ఆత్ముం డగుచు = (ప్రశ స్తమైన కాగాాకలునకులు చే 
అంతఃకరణము గబవాండగుచు, మిగులక్ = మిక్కిలిగా చదువన్ విప 

నన్ (వాసీనన్ = సకలవేదశా స్త్రసారమై రాజమయోనశా స్త్పిమను (హై 

వీద్యయును నావృదయము నగుటంకేసి దీనిని చదివినను (వానినను--మోండి 

- పద్యములో నన్వయము, 

పంక్తి లేక్ నుందరీవృ త్తేము, 

యు_క్రియు నస్మ, ద్భక్రియు జీవ 

ను_క్తియు సాత న్ముక్కియుం గలుగున్, భాళారా 

60 

లూ 
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టీ. యు క్రియుక్ = (బవ్మాజ్టూనమునకుం దగిన యుపాయమున్కు 

అన్ముచ్భు క్రియుక- జా నాయందలి ఛక్తియును జీవన్ను_క్రియుకా = బేవా 

ముతో నుండునఫుడే సంసార భాంతివిమ క్రియు, సాకున్ను క్రియుకొ= 
విదేవాకైవల్యమున్కు కలుగును. పంక్తి లేక సుందరీవృ త్తీమనకు ఒక భగ 

ణము రెండు గురువులు నుండవలయును యతి లేదు. ౧రారా 

వ. అట్లు గావునం బర మేశ్వరుం డై సనానెమ్థనంబునం బరమ 
నితేపంబుగా (బకాళించు సర్వోపనిప త్సారభూతం జైన 
యీదివ్యజ్ఞానంబును మద్భ క్రుండవు మత్ప్చూజాపరుండను 
మదర్చిత మనోబుద్ధివి మత్స రాయణుండన్రు నగుటంచేసి 
నీ కుపబేళించితి నింతకంశు నతిరవాన్యం జై. నయర్థంబు 
నా డెందంబున లేద ట్లగుట నిప్పరమార్థ తాత్సర్యంబు 
'జెలిసి తమకికూర్మంబు రజోమోనంబు (కోధనకంబు 
గామయశె వాలంబు జన్మమురణ తరంగంబు రోగబుద్భు 

దంబు లోభ ఫేనంబు మోాహావేలయు దుకిఖాగాధజల 
(పవావాగంభీరం జైన సంసారపాఠావారంబు దరించి 
"“మోతుపారంబు గాంచి కృతకృత్యుండ చ్ మత్స రూప 
సమాధథినిష్టుండ వై యానందింపు వుని పలికిన నప్పవన 

నందనుండు నీతా చేవి లథ్నీ బేవి యనియు లత్మణుండు 

"శేషం డనియు భరతశ(తుఘ్నులు పాంచజన్య నుదర్శ 
నంబు లనియు సింహాననంబు సుపక్షుం డనియు (శ్రీరాను 

చం(దుం డాదినారాయణుం డనియు నిప్పు డుపబేశించిని 
పర్మబహ్మా త_త్త్వజ్ఞానంబు నకల వేదశాస్త్ర పురాణా? 

మీతిహోస నజ్చ్యతిసారం బనియు నెజింగి పరమానంద కంద 
£9, వ్యాధయారవిందుం డ్రై, 'యా (శీసీతారామాచార్యుల" 
Rr Ca , గ ॥ 



> 
ష్ yf కుద్య-౧౮౯.] టీకా తాత్పర్యవి కేషార్థనహితము, శిక్షల 

చరణారఏందంబుల కనేక వరదనంబులు గావించి నిళుకా 
బడి కరకమలంబులు ముకుళించి నిరతిశయ విసయపూర్య 
కంయుగాని ట్లనియె, ౧౮న 

ట్, అట్టు శావునక్ = అట్టు సాశన్ను క్తి కలుగును గాయ, కర్ 
-మేశ్వ్యరుంక్కు ఐన నా చెమ్మనంబునక్ = నామశస్సునంద్భు పకదుశత్మే 
'పంబుగాక్ = గొప్పనిధివలె (ప్రకాశించు, సక్యోప9వలత్ సారభూకం 
బైన = నకలము లైన ఉఊపనిషత్తులయొక్క్య పారాంశమైన, ఈ, డిళ్య స్థానం 
మును = అపరోక్షజ్ఞానమును, మద్ఫృ క్తండవ్ర = నాయందు భీ గలవా 
(వును, మక్పూజాపరుండవు = నన్ను పూజించుటయం దాసక్త గలవాండ 
వును, మదర్చిత నునోబుద్ధివి = నాయందు ఉఊంపంబడీన నునన్సుకు ఇ 

ను గలవా(డన్ర, మర్ పరాయయింవవు అ నాయందే ఉమ మైన 
[స్థానము గలవాండవునుు అగుటంజేని, నీకున్ ఊపచేశిచితిని, ఇంతకం 
బస్, అతిరవాన్యంచైన = మిక్కిలి గోష్య మైన అర్థందు, శా కం 
దంబునక = నా మనన్సునందు, లేదు, ఆ ట్లగుటకా = కాజ ఇసక 
మార్గ తాశ్చర్యంబు = ఈ గొప్ప తత్తెర్థ ముయుక' ఛభావీమను, తెలిసీ 
త్తమఃకూర్మంబు = తమోగుణ ననెను తాంబేట్ట గలదియాూ,. రోటోమో 
నంబు = రజోగుణ మనెడుచేంపణ గలదియు, కోధనకంబు = కోప 

నిడు మొసళ్లు గలదియు, కామశై వాలంబు = కామము లనెకుషాంచి ట్ ఇయు, జన్మనురణ లీరంగంచు = పుట్టుకలు వావు లశెడు అలల గల 

వ, రోగబుద్భుదం౦చు = లెవు శ్లచెడు నీటిబుగ్గలు గలదియు, లోనీ 

"= పేరాస అనెడు నురులప గలదియు, మోవావేలయుకొా = మోనా 
గట్టు గలదియు, దుఃఖ అగాధ జలపవాహా గంభీరంబు=దు?ఖము 

/లోో(ఠేయిన నీటి వెల్లున చేత లోంకయినడ్కి ఐన, నంసారపాకావా 

కొ = నంసార మనెడి సమ్మదమును, తరించి ఆ చాంటి, మోక్షషా 
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రంబుక్ = ముక్తి అవెడిగట్టును, “కాంచి = పొంది, కృతకృత్యుండవై = 

కృతార్జుండ వై, మత్ స్వరూప సమాధినిస్టుండ వై = నాయొక్క స్వరూప 

ముయొక్క్క_ అనుసంధానమందు సెలకొన్నవాండవై, అనందింపుము అని 

పలికిన, అప్పవననందనుండు = నాయుపు(తు.డెన ఆ వానుముంతుండు, ' 

నీశాదేవి... పొంచజన్యనుదర్శునంబులు = శేంబుచ క్రిములు... సుపర్హుండని . 

యుల = గరుడుండనియును.. , పర బవా కీ క్త పజ్ఞనంబు = పర బ్లూ 

మనయొక్క... కలరూపును గుటించిన ఎఖుిక్క సకల ..సారంబు ఆ సమస 

ము లయిన చేదములయుక్చ_యు కా స్త్రములయొక్క యు పురాణముల 

యొక్కొ_యు ఆగమమయులయొక్కొ_యు ఇతిహిసమలయొక్కా యు స్త వకు 

లయొక యం సారమైనద్కి అనియును, ఎెణింగి, పరమ. విందుం_డై = 

మిక్కు_టమైన అఆనందముచేత వికసించిన మనంకమలరు గలవాండెె ఆ, (శ్రీ 

నీతెరామావార్యుల = శీ వీకయు రాముందును, అనెడి ఆచార్యుల ' 

యొకు, చరణారవిందంబులకుక్' = అడుగుందానురలక్కు అనేకవందన 

ములు కావించి = చేసి, నిలువంబడి = నిలిచి, కరకమలంబులు = చేతా 

మరలు, ముకుళిం-చి = మోడ్చి నిరతిశయ వినయనూర్యషకంబుగాక్- = 

సాటి లేని అడంకువతోడ, ఇ ట్లనియెను 

తా, నుగనముము. ౧౮౯౯ 

శ్రీరామ రాను రాను ర 

మారానూనుణి మునోరీనాూ రవుణా శ్రీ 

" నారాయణ నారాయణా 

క, 

‘ 

నారాయణ నిజసవా(ననామ స్తుత్యా! orp 

టీ. (శ్రీరామ = శ్రీస్వరూవిణి యగు (బవ్మావిద్యతోడ రమించు 

ఇాండా, రామ = జగత్తు సృష్టిస్థితలయములే (కీడలూగాం గలవాంణ్యా! 
లకు జా సమ స్తయోగ్లుళండు నీవును నీయందు సమస్షయోగులును. రమి 



పద్య-౧౯౧ ] టీకా తాత్పర్య వి శేపార్థనహీశము, రై 

౧ చుట గలవాండ్కా రమా రామామణిమనోరమా = అక్షీ ఖదేవియెడీ శాం 
స 

తారత్న మురుక్కొ_ మనస్సును రెంజింపంయేయుచాంా 
యనుట రమణా అ మనోవారుండెన 

చిచ్చ కినమేతుండెన, నారాయణ _5 (యో 

- షతిైై దవా 

వాండా, డ్రీగారాయణ - (శీ అ 
= (రొ అనంగా 8 తయే అనుధాతు 

వుుబట్టి రివ్యు తే కీయత+ఇరి ఈ = అనలా నశించునది, “నరి అనలా 
నళింపనిది - నశింపని ఆక్క యనుట - ఆనా పర్మబనాయ, అట్టి నరము 
(పర్యబవ్మాము) నుండి పుట్టినవి నారములు _ అవలా అవ్యశ్రాడె తుని 
ముల్కు ఇందులకు గోనరా జ్ఞాతాని భూతాని నారాణీకి విదు రుథాః అని 
భారతము ) అవ్యక్రాది బ్ త్త ములకు నీవును నీ కాక ర్త గయలును అయన 
ముగా (స్థానమశాం గలవాండా. నారాయణ = నారమయ అనలూ జత 
యులు గనుక) జలములు స్థానము. గలవాండా (లేక నార ననగా 
జ్జానము గనుక్ర్యు అపతోతక్షజ్ఞానమునకు స్థానమైనవాలడ్యా. లేక అకకోక్క 
జ్ఞానమే స్థానమగాం గలవాలండా నారాయణ. = (రై. ఆశణా శబ్దము, 
రాః అనంగా శబ్దములు, రాశ్శబ్దాః అయనే నిర్లచ్చే యస్ఫా క్క 
రాయణః రాయణాదన్యః అరాయణ$ అరాయణో నళవతీతి నారాయణ! 
శబ్దగమ్య ఇత్యర్థః) = శేబ్దగమ్యుయా, నిజసవ్మాసనామ స్తుత్యా జ రన 
వెన నవ్మాసనామములచేక స్మోతమ చేయ(దగినవాండా. 

తౌ. సుగమము. 
౧౯౦ 

తో, చేహబుడా ఇసి దాసోఒహాం జీవబున్హ్యా త్వదంశక్క, స్ థ్ లీ థ్ 
. ఆత్మబుజ్ల్యా త్వమే వావా మితి మే నిశ్చితా మతిః,౧౯౧౦౧ | ఢి : 

| ట్ర అవాంజ నేను, చేహబుద్ధ్యా= దేవా మనెడి రలంప్రు చేర, దాన 

నీనేవకండను, అస్ని= అయ్యెదన్యు జీవబుద్ధ్యాజ జీవుల డను రఆ౭పుచేక, త్వ 

దంశకః = నీమ.0శమైనవారిడలు, అన్ని = అమ్యెదను ఆత్మలుద్ధ్యా = 

'పరమాల్శు( డనెడు బుద్ధి చేత, ఆవాం = నేను, త్వమేవ = నీవే, అన్నీ ఇ 



950 నీతారానూాంజ నేయసంవాదము (ఆశ్వాం9. 

అయ్యెదను ఇతి = ఇట్లని మే = నాయొక్క_, మతిః = బుద్ధి, నిశ్చితా = 

నిశ్చయింపయుడినది, 

శా. "నేను కేవలము చేవాము నని తలంచితినా నీక చానుండో 

నగుదును. 'దేవావిశిస్టుండయిన యాత్మ యగు జీవుండ నని తలంబితినా న్స 

యంశ మగుదును చేవావ్యతిరి కృండయిన "కేవలాళ్ళస్వరూపు-డ నని తలం 

చితినా పర్మబవ్నామగు నీవే యగుదును. ఇ ట్లని నేను బుద్ధియందు నిశ్శ 
యించుకొంటిని, ౧౯౧ 

వ. అని పల్కి సాదరంబుగా ననుజ్ఞాతుం డై 2 నిజా[శమంబున 

కరిగి యా వానుమంతుం డొక్క పరమెకాంతనలంబున 
యా థ్ 

నుఖానీనుం డై |శ్రీరానుచరణకమలభ కి యు క్షుండును, 

(శ్రీరామనామ జపపరాయణుండును, (లీ రాము బహ్మా 

జ్? al జ్య అల్ల త'త్వావలోకన నిరతిశయ నిర్వికల్ప సమాధినిస్టుండు నై 

జీవన్ము క్రినుఖం బనుభవించుచు నిముహూ_ర్రంబున నున్న 

వాం డని పలికి (శీ మహాచేనుం డ ప్పార్వతీ బేవి కి ట్లనియె. 

టి, అని పల్కీ, సాదరంబుగాన్ = ఆదరముతోం గూడినట్లుగా అను 

జ్ఞాతుండై = సెలవు పొందినవాంర్రై నిజ ఆశమంబునకున్ = తేన య్యాళ్ర 

మమునప్, అరిగి = పోయి, ఆ వానుమంతుండు ఓక్క, పరము ఏకాంత 

స్థలంబునన్ = మిక్కిలి విజనమైన (పదేశమునందు, సుఖ ఆనీనుం డె 

హాయిగా గూర్చున్న వాయడె, (శీరామ...యు క్షండును = (శ్రీరాముని ద్ 

పద్భములందు భక్తితో గూడినవాండున్కు శ్రీరామనామ జపపరాళ్మీ 
ణుండును = (క్రీరామణామ మంతమును జనించుటయందు మక లి! 
(యాన Eg గైనవాయడును, (శ్రీరామ.. - మెలా(ీరామబవ్మా ణా (కీ రాముళ్లే 

ఎవడ పర్యటన్నాక్థుయొక్కూ త్త క్వ = కలతూప్పును అనలోగన = కను! 



పడద్య-౧౯౯.] టీకా తాత్పర్యవి శేపార్థనహిళము, రక్షక్ 
ళు 

న . డి అమ్భుతరనమును [దాగుటవలని ముక్తుచేక హైమజచనజార్కై అన్నో 
§ ఆలింగనంబులు = ఒకరి నొకరు కౌయిలించికొనుటబ, కావించి='జేకీ, 
[రమసుఖ సన్వదాభంై = మిక్కు_టమైెన యానందయే నస్యయాదకు ఇ యః షీ 

గలవారై నిజ గజ ప ,-సక్తులు = రమ అడుగుంామురలను సొలచుదయం 

బే కిని గలవారు, ఐన భక్తులను రజత్నీంచచుక్ , (ప్రకాశించుచుండీరే 

రంత = అటువీను న ఆ గై Mm 

మ _త్తకోకిల, 

నీవు నాహృదయాంబుజంబున $ నిల్చి భానునివై వడిం 

గేవలాత్శవివేకమున్ వెలితగించుచున్ చాలి 

చావనం బగురాజయోగము శ పల్కితిం దగ (కీమహో 

చేవ! సద్దురురాయ! కావుము శ దీని నీయిల రంజిలన్ 

టీ. (క్రీ మహాదేవ సద్దుకురాయ = శ్రీ మహాటేవుం డనెపీరు గల గురు 

వర్యా, నీవు నా వాదయాంబుజంబునక్ ఆ నా వాధరసకమళచూనందు, 

నిల్చి, 'భానునికై వడిక్ = సూర్యునిదేలెనే శేవలాక్ళవివేకము ఆ శుద్ధం 

బగు (బవ్మాక్టానమును - అఖండాక్షస్వరూపముయొక్క్క జ్ఞానము ననుత్కు 

చెలిగించుచుల = (పకాళింపంజేయంచు, పరికింపలగాక్ = విచారింపరాగ- 

(బహ్మాజ్ఞానము ను జెదకుండ చూచుకొనుచుండగా ననుట్సు పావనంబు ఆ 

పవిత్రము, అగు, రాజయోగము = రాజయోగమున్సు తగన్, పల్కికినిం 

నిరజఈ రాజయోగమును చెప్పుట=ను నేను వివరించిన ఈ రాజో 

గ ననుట, ఇయ్యిలక్ = ఈ భూమియందు, రంజిలక = వెలయానట్లు, 

"శావుము ఆ రక్షింపుము. 

శా, శ్రీ మహాదేవ గురూ _త్తమౌ! నీవు నామనఃకమలమునందు నిలిచి 

సూర్యునివలె పరిశుద్ధ బవ్మాజ్ఞానమును (కాళింపండేయుచుండుటంబట్టి; 



'ల్రర్గ్ర నీతారామాంజ నేయసంవాదము [ఆశ్యా-9 

| 
చేను వవితముగు రాజయోగము స్వరూపమును నర్జించితిని, ఇది. భూమి 

యందు వెలయుచుండునట్టు రత్నీంపును. ౧కాగా 

శా దత్తా(తేయ గురుస్వరూప నిజభ$ క్తాంత_స్తమోదీప స 

చ్చిత్తానందక రానులాప ఖమరుకచ్చి_తాంకువార్భూప థ్రీ 

వ తితాకలాప నిత్యసుఖ సం$వి పశు ME సీ లాప ఖ్ర్ుఖ సం చా ఫ్ ద్ద 

వ్వ శ్రేకోభివాతాదిపాప నుజనేష్ట్ట్రపాపకా వ్యాపకా ! 

టీ. దత్తాలేయ ..రూప = అతిమునిపుక్తు)లడెన దత్తాతేయాని 

స్వరూపము గలవాండా--ద త్మాతేయుని వంటివాండా యనుట్కునిజభ .. ' 

దీప = తన భక్తుల మనన్సునందలి ఆజ్ఞూస మను చీకటికి దీపమైనవాండాం 

దీపము చీటీని బోంగొట్టునట్లు వారి యజ్ఞానమును బోంగొట్టువాండా యను 

ట్క సచ్చిత్తా == లాప ౬ సచ్చిదానందరూఫు డగు (వామును (పతిపాదించు! 

నంభావణ గలవాడా, ఖమరుత్ ... భూప--ఖమరుత్ చి'తాంకు వాం 

భూప = ఆకాశము గాలి అగ్ని నీళ్లు భూమి అనెడి పంచభూతములను, పణ 

రజ్నీంచువాండా, థీవృ_త్తిత్యా గకలా ప= బుద్ధియొక్క- వర్తనము లైన రాగా 

దులను వదలుటయే అలంకారముగా గలవాంణ్మా నిత్యేసుఖ నంబి 

ద్వా స్టిప = శాశ్యత్యబహానందరూప మగు జ్ఞానము చేత వ్యా స్తు డయిన 

వాండా, శుద్ధా...పాప - శుద్ధాళ్ళ = (పత్యగాత్మయొకు., శశ్వత్ ఇ 

నిత్యమయిన్క తేజః = (పశాశముచేత్స అభివాత్ = కొట్టయణుడిన, ఆది 

పాప = అనాది యగు పాపములు గలవాండ్యా సుజన ఇష్ట్యపాపకా 

సజ్జనులయిన వారి యిష్ట్రమలను పొందించువాండ్యా వ్యాపకా = అంతట 

వ్యాపీంచినవాండా! 

ఛ్ (పణవాత్మక ' సదసత్కా్తా 

"కణసంపూర్ణ్యప్రభాభిగరామ! సగుణ ని 



పద్య-_౨౦_౨, ] టీకా శాత్సర్యవి శేహిర్ధసహితము. Cy 

ద్లణనిర్వి కార! నారా 

యణ! సీతారామగురుముశీవజేవ! శివా! £౧ 
టీ. (పజవాత్నక = ఓంకారస్వరూషా సత్ అసళ్ అ ే ళవము 

నకు అచేశనమునకు.___అనలా సకలజనత్తునక, కారణ= కారణమైనవాండా, 

సంపూర్మ(ప్రఖా 4 అభిరామ = నిండిన కాంతిచేక, నునోవారుం డయిన 
వాండా, సగుణ = కల్యాణగుణములతోం గకాడినవాండా, నిష్ణణ ఇక 

కృతి గుణములు లేనివాండా, నిర్వికార=వికారములు లేనివాండాా శానా 

యణ = నారాయణ స్వరూపుండా, శివా = మంగళ స్వమాపుంణ్యా 

“ శీతా రామగురుమువిదేన = నీతారామస్వరూపుండ వై న మహాదేవగురుండా. 

మాలిని, 

ఘనతరనువివేకా ! $ కల్పితా శేషలోకా ' 

వినమితబుధలోలా ! $ విశ్వవిఖ్యాకలిలా ! 

జననుతగుణతంతా ! $ సర్వతంతస్వళం[ళా ! 

మునిసరసిజమి(తా ! శ మోవలన్నీకళతా! ౨౦.౩ 

టీ, భన . వివేకా = మిక్కిలి గొప్పది యగు మంచిజ్ఞానము గల 

వాండా, కల్పిత అశేవలోకా = నిర్మింపబడిన ఎల్లలోకముణ గళ 

వాయడా, వినమిత బుధలోలా = న్యు లయినపండీతులయం ఢాస క్ గల h 

ఇ అగర్ గు 4! 

వాండా, విశ్వవిఖ్యాతలీలా ఇ. (పపంచమందు (వనిద్ధమైననడవడి గల 

ఆడా). జననుత గుణతంతౌ = జనులచేత పాొగడంబడననణమలకు 

[ఫీనుం డయినవాండా - అుట్టిగుణములు గలవాండా యనుట. సర్వతంక 

స్వతంతా = సర్వశా_స్త్రిములయందు విశృంఖలాధికారము గలవాండా, 

మునిసరసిజమి(_తౌ = బుషు లనెడి తామరలకు నూర్వ్యు. డయినవాండ్యా 

"మాకలత్మీ కళ తా = ము క్రి కాంతేయే భ
ార్యగా గలవాడా. 90 

——————————_ 



958 ౧ *  సీతారామాంజనేయసంవాదము [ఆశ్యా-3, 

గద్య. ఇడి (శ్రీమన్నారాయణ మవాదేనగురు కరుణాకటాకు వీక్షణ వినులీ 

కత నిజనాదయ కమలక ర్లి కాంత స్పందర్శి తాఖండ సచ్చిదానంద 

రసికనూ, రి వటు,,క నీతారామమూ రి పరశురామ లై బె NU 0 

పంతుల లింగమా ర్తి గురుమార్తి (పణీతఠం బైన 

శీ నీతారామాంజ నేయసంచావం బకు యోగ 

శా స్త్ఫ్రంబునందు నమనస్క యోగాను 

భవవిచారం బన్నది సర్వంబును 

దృ తీ యా శ్యాసము 

నంమవూ ర్త ము. 

కం (శీ నీ తారామాంజ చేయార్స ణ మస్తు, 

Agdada ‘Press, Madras 

| Hy hn! 



ఆర్, వెంక కేళ్వర్ అండు కంసెనివారి 

గ 9థరత్నములు, 
లీ 

a న 

కృ గార నె సథ ము 

శ్రీనాథ మహాకవి | ప్రణీతము, 

హ్రీ, కే వేంకటశా స్రీ, 

విరచిత 

టీ కాళాత్సర్యసహిరము, 

సవ్యాఖ్యానముు చిత్రములు గలిగిన మేలు (వతి 

కాలికో బైండు వెలర్పు. తొక 4 

నుదు త్తే రరానూయణ ము 

కంకంటి పాపరాజ[ పణేత 

పద్యకావ్యము, 

పంచాగ్నుల - ఆదినారాయణ శా స్త్రిగారిచే 

యనా 

(వాయబడిన చక్కని పీఠిక, శ్యాలికో వైంయు కైరా 

స్వారోచిపషమనుచరి త్ర ను 

వెద్దనామాత్య ప్రణీతము. 

టీకా తాళ్చర్యసహితము, క్యాలికోళైందు.. వెల ర్పు. "క్కి 

ఫఘువపా౦ండపవీయ ము__- 

. వ్యాఖ్యా తః 

విద్వాక్ ఈ = ఛావ్యుకాచార్వులు 

ముంచి కాలికో చెండు చెల ర్స. Came wee] 

హా లో 



ననుచరి శో ము-____ 

(శీ రామ రాజభూవణ (పణీతము, 

కీ శే తంజనగరము _ "లేవవ్పెరుమాళ్ల య్యగారిచే 

(వాయ!బజీన ఉపోన్థాతము, అెనేళ పూర్యవ్యాఖ్యానములను కోడీక 

రించి (వాయబడి న శ్యాఖ్యానము, దళసరి 'బ్రేజుకాసిత ముల పై సె ముచ్చటగ 

ము(దించీన (గంధము. 

రాయల్ జా, క్యాలికోచె ౦డు గిల్లు పేరు. వెల రు. 4-0-0 

నన్హనున్మ ౦ంథ ను. 

గ్రీమడాలం[ధ ఫాగవ తాంతర్దత చు, 

(బవ్మా(శీ పండిల ఇురాణం 

సూర్యనారాయణ తీర్ణులవారిచేం 

బరికోధితము. 

టీకా శాక్సర్య సహితము పట ములతో, క్యాలికోటై 0:5 "వెల ర్పు మో 
డిటో పేపరు బైండు ,, 17-00 

శ్రీ భచ్యాచల రావముడాను చరిత్ర ము__ 

(కొ_త్తకూర్చు, పేపరు బైండు, వెల ర్పు. 1-60 

క్యాలికోచై ండు » LA 

విశ్వగుణాదర్శ ను. ! 
సటిప్పణాం[ధపద్య టీకా శాత్సశ్యేతీహాస సహితము. 

సన్నిధి పంచాంగం _ “దేవరాజ వెరుమా శ్లయ్య వారిచె 

విరచితయ. , - 
క్యాలికో చైండు చెల రు. 2-8? 

ఆర్. 'వేంక కేళ్వర్. అన్ కొంచెని, 

ఆనంద ము[దణాలయము, లోక స్కేర్, నుదరాను, 


